
Queensland Health

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ - 
ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ 
ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਦਾਈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਿਨੰੂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਪੜ੍੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ: ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ -ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਿਲਾ ਹੈ: ਔਰਤਾਂ 
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਸਹੱਿੇ ਵਜੋਂ ਟੈਿਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਕੁਝ ਿਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਸਰਵਾਰਕ ਇਸਤਹਾਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਸਹਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਿਹਾਇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਸਵੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸਲਖ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿੀਂ ਚਰਚਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ:
• ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਸਜਿਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੋਚ ਰਹੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
• ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਿਲੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਾਲ ਜਾਂ ਸਚੰਤਾਵਾਂ

• ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਲਚਿਪੀ
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਿਲਾਹ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਝ
• ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ Discussion and Partnership Care Plan: Declining Recommended Maternity  

(ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ: ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਾ) ਫਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।  
ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਿ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।  
ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ  
ਦੇ ਨਾਲ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਫੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjabi



ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਿਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਿ 
ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਹੋ ਸਜਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਜਿਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਚ ਿਸਹਮਤ ਹੋਏ ਅਨੁਿਾਰ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ (ਮੈਟਰਨਟੀ ਕੇਅਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਮਲੇਗੀ। ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲੇਬਰ (ਜਣੇਪਾ ਪੀੜ੍ਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਬਰ ਸਵੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ 
ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਅਸਜਹਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਿਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਸਕਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ, ਭਾਵੇਂ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 
ਹੋਣ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ, ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਵੀ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ/ਮਰੀਜ਼ ਿੰਪਰਕ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਿਲਾਹਕਾਰੀ ਿੇਵਾ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹਾਂ?
ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾ ਸਵਖੇ ਮਰੀਜ਼ 
ਿੰਪਰਕ ਪ੍ਰਤੀਸਨਧੀ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਓਮਬਡਿਮੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (Office of the Health Ombudsman) ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: www.oho.qld.gov.au ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ
• ਉਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈ– ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਰੋਤ।  

www.health.qld.gov.au/consent

• ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਲੀਸਨਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ (Queensland Clinical Guidelines) ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ –  

www.health.qld.gov.au/qcg/consumers

• 13 ਹੈਲਥ (13 HEALTH) (ਫੋਨ: 13 43 25 84) ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਫ਼ੋਨ ਿੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਿਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
www.qld.gov.au/health/contacts/advice/13health

• ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਬੱਚਾ (Pregnancy, Birth and Baby) – www.pregnancybirthbaby.org.au

• ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਫ਼ੋਨ: 1800 882 436) ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਨਰਿ ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ, ਜਨਮ, ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸਪਤਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਸਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ 
ਸਨੱਜੀ ਿਲਾਹ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਉਂਿਸਲੰਗ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਉਂਿਸਲੰਗ ਿੇਵਾ ਨਾਲ 
ਜੋੜ੍ਨਗੇ ਜਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ। 

• ਰੇਸਜੰ਼ਗ ਸਚਲਡਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (Raising Children Network) – www.raisingchildren.net.au

• ਲਾਈਫਲਾਈਨ (Lifeline) (ਫ਼ੋਨ: 13 11 14) ਲਾਈਫਲਾਈਨ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਿੰਕਟਕਾਲੀ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
www.lifeline.org.au

ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਇਿ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ  
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰ:ੋ PSQIS_Comms@health.qld.gov.au

  ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਆਰਾਂ ਨਾਲ ਿਾਂਝੇਦਾਰੀ (Partnering with Consumers Standard)  
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾ ਸਮਆਰ (National Safety and Quality Health Service Standards) 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।
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