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 پيش لفظ
 

حمل، بچے کی پيدائش، دوده پالنے اور بچے کی ديکه بهال کے مراحل کے اعتبار سے دنيا بهر کی تمام عورتين 
ا ايک ہی طريقے سے گزرتی ہيں مگر ہر معاشرے ميں حاملہ عورتوں کو صحت کی ديکه بهال کا انتظام مختلف تقريب

اسی لئے ہم نے ناروے ميں ان طريقوں کی وضاحت کرنے کيلئے يہ معلوماتی کتابچہ تيار  طريقوں سے کيا جاتا ہے۔
  کيا ہے۔

 
 :يہاں آپ کو مندرجہ ذيل کے بارے ميں معلومات مليں گی

 جب آپ حاملہ ہوں اور بچے کو جنم دينے والی ہوں تو آپ کو مدد کہاں مل سکتی ہے 
  حمل، پيدائش اور پيدائش کے بعد کے عرصے کے دوران آپ کے جسم ميں کيا تبديلياں طاری ہوتی ہيں اور

 آپ کا جنين کن مراحل سے گزرتا ہے 
 د کے عرصہ کے دوارن حاصل ہيںوہ حقوق جو آپ کو حمل، بچہ پيدا کرتے وقت اور پيدائش کے بع 
 حمل کے معائنوں اور ہسپتال ميں کيا ہوتا ہے 

 
ہوسکتا ہے کہ آپ کو اس کتابچہ کے عالوہ مزيد معلومات کی  حاملہ ہونا ايک پرجوش اور چيلنجنگ تجربہ ہے۔

نک کے عملے اگر آپ کے پاس کسی قسم کے سواالت ہوں تو آپ دائيوں، ڈاکٹروں اور پبلک ہيلته کلي ضرورت ہوگی۔
حمل، پيدائش اور پيدائش  ان سہيليوں سے بهی پوچهيے جن کے بچے ناروے ميں پيدا ہوئے ہيں۔ سے پوچه سکتی ہيں۔

زيادہ تر کتابيں نارويجی يا انگريزی زبان ميں ہيں  کے بعد کے عرصے کے بارے ميں بہت ساری کتابيں موجود ہيں۔
اگر آپ انٹرنيٹ استعمال کرتی ہيں تو آپ کو فائدہ مند   ميں مليں گی۔جو کہ کتابوں کی دکانيں يا عوامی الئبريريوں

اپنے اردگرد جاننے پہچاننے والے لوگوں سے پوچهيں کہ اپنی  معلومات پيش کرنے والی ويب سائٹس بهی مليں گی۔
 پسنديدہ زبان ميں ويب سائٹس کيسے تالش کيا جائے۔

 
 نرويجن الفاظ اور تراکيب

 کے وقت اور بعد از پيدائش کے عرصے ميں آپ کو ايسے الفاظ سننے کو مليں گے جو شايد حمل کے دوران پيدائش
اگر آپ ان الفاظ سے نرويجن زبان ميں واقفيت حاصل کرليں تو  آپ نے نارويجن زبان کے کورس ميں سيکهے ہوں۔
 فہرستيں پيش کرتا ہے جو آپ اسلئے اس يہ کتابچہ الفاظ کی تين آپ کيلئے حاالت و واقعات سمجهنا زيادہ آسان ہوگا۔

 کيلئے مفيد ثابت ہوسکتے ہيں۔
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 1حصہ 

 

 پريگننسی سے متعلقہ الفاظ کی فہرست/حمل
 

Gravid پريگنينٹ/حاملہ 
Graviditet/svangerskap پريگننسی/حمل 
Svangerskapskontroll  پريگننسی چيک اپ 
Ultralydundersøkelse الٹراساؤنڈ معائنہ 
Genetisk veiledning جينياتی مشورت 
Jordmor دائی 
Lege ڈاکٹر 
Gynekolog ماہر امراِض نسواں/گائنا کالوجسٹ 
Helsestasjon پبلک ہيلته کلينک 
Henvisning حوالہ 
Termin پيدائش کی متوقع تاريخ 
Foster جنين 
Blodprøver خون کا نمونہ 
Urinprøve پيشاب کا نمونہ 
Blodtrykk کا دباؤخون/بلڈ پريشر  
Vekt وزن 
Blodprosent/hemoglobin  کی ) چون کی خليات(يموگلوبن کی سطح يا ريڈ بلڈ سيلز

 فيصد
Blodsukker خون ميں شکر 
Svangerskapsdiabetes دوران حمل ذيابيطس 
Pre-eklampsi/svangerskapsforgiftning حمل کے دوران ہائی بلڈ پريشر رہنا اور /پری اکليمپسيا

  ميں پروٹين بڑی مقدار ميں ہوناپيشاب
Bekken ہيٹرو/حوض 
Vagina/skjede فرج/اندام نہانی 
Livmor/uterus رحم 
Mormunn/cervix رحم عنق/رحم کی گردن  
Omskåret ختنہ 
Abort اسقاِط حمل 
Prematur fødsel اصل وقت سے قبل پيدائش/قبل از وقت پيدائش 
Overtidig fødsel اصل وقت کے بعد پيدائش/يدائشبعد از وقت پ 
Dødfødsel مردہ بچے کی پيدائش 
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 پريگنسی/حمل
 

 کيا آپ حاملہ ہيں؟
 کہا Gravi-testاگر آپ کو اپنے حاملہ ہونے کا شبہ ہے تو آپ ايک ٹيسٹ استعمال کرسکتی ہيں جسکو نرويجن من 

يہ ٹيسٹ استعمال  ستعمال کرسکتی ہيں۔آپ کسی بهی دوا خانے سے اسے خريد سکتی ہيں اور گهر ميں ا جاتا ہے۔
 کرنے کيلئے آپ اپنے مستقل فيملی ڈاکٹر يا دائی سے مدد حاصل کرسکتی ہيں۔

 
 انٹرپريٹر کی ضرورت ہے؟/کيا آپ کو مترجم

اگر آپ ناوريجن نہيں بول سکتيں يا اگر آپ کو يقين نہيں ہے کہ آپ ہر بات ٹهيک سے سمجه پائيں گی تو آپ کو 
اس کا مطلب يہ ہے کہ جو  انٹرپريٹر رازداری کے پابند ہيں۔/تمام مترجمين حاصل کرنے کا حق ہے۔يٹر انٹرپر/مترجم

آپ فون کے ذريعے ترجمہ  کچه وہ آپ کيلئے ترجمہ کرتے ہيں، وہ اس کے بارے ميں کسی کو کچه نہيں بتا سکتے۔
ت ہے تو اپنے ڈاکٹر يا دائی کے انٹرپريٹر کی ضرور/اگر آپ کو مترجم حاصل کرنے کی درخواست کرسکتے ہيں۔

انٹرپريٹر کا انتظام کرنے ميں کچه دن /مترجم اپوائنٹمنٹ سے پہلے ان کو اچهی طرح سے مطلع کرنا ضروری ہے۔
  انٹرپريٹر حاصل کرنا بالمعاوضہ ہوتا ہے۔/مترجم لگ سکتے ہيں۔

 
 معائنہ حمل/پا چيک پريگننسی

ان حمل کی نگہداشت کے معمول کے مطابق، آپ کو حمل کی صحت حاملہ ہوں تو ناروے ميں دور/جب آپ پريگننٹ
آپ خود فيصلہ کرتی  نامی باقاعدہ اپوائنٹمنٹس ديے جاتے ہيں۔" svangerskapskontroll"کی جانچ پڑتال کے لئے 

چيک اپس ڈاکٹروں اور دائيوں کو ايسے  ہيں کہ آپ کو دائی يا ڈاکٹر ديکهانا يا پبلک ہيلته کلينک جانا پسند کريں گی۔
آپ کے حمل  آپ کا شوہر، ازدواجی پاٹنر يا کوئی بهی شخص آپ کے ساته جاسکتا ہے۔ کرنے کی تربيت دی گئی ہے۔

 کے دوران اگر کوئی مسائل درپيش ہوں تو، ڈاکٹر يا دائی آپ کا کسی اسپيشلسٹ کے ساته اپوائنٹمنٹ طے کريں گے۔
آپ اور آپ کے ہونے والے بچے کی صحت کا معائينہ کيا  ۔ئدے ہيں حمل کا لگتار چيک اپ کروانے کے بہت سے فا

 حمل کے چيک اپس بالمعاوضہ ہيں۔ جاتا ہے اور آپ کو مفيد معلومات اور مدد ميسر آتی ہيں۔
 

 وقت پر پہنچئے
ناروے ميں حمل کے چيک اپس کے اوقات پہلے سے مقرر شدہ ہوتے ہيں اسلئے ڈاکٹر يا دائی کے ساته اپنے 

اگر آپ نہيں آسکتی ہيں يا آپ کو آنے ميں مجبورا دير ہوجائے تو آپ کو  وقت پر پہنچنا ضروری ہے۔اپوائنٹمنٹ کے 
اگر آپ اطالع نہيں ديتی ہيں تو ڈاکٹر يا دائی کے ساته آپ کا اپوائنٹمنٹ  فوری طور پر آفس کو اطالع دينی چاہيئے۔

  ہوگی۔منسوخ کرديا جائے گا اور آپ کو نيا اپوائنٹمنٹ لينے کی ضرورت 
 

 ٹيسٹ اور معائنے
يہ ٹيسٹ آپ کے بارے ميں اور  حمل کے چيک اپ کے دوران خون اور پيشاب کے نمونے حاصل کرنا عام ہے۔

آپ کے حمل کے  بعض اوقات آپ کے ہونے والے بچے کی صحت کے بارے ميں اہم معلومات فراہم کرتے ہيں۔
 تمام ٹيسٹ اور معائنے رضاکرانہ ہيں۔ شکش کی جائے گی۔اٹهارہوں ہفتے کے آس پاس ايک الٹرا سائنڈ اسکين کی پي

آپ کو ڈاکٹر يا دائی کی تجاويز رد کرنے کا حق حاصل ہے مگر آپ معمول ميں فراہم کيے جانے والے معائنوں کے 
مشورت کے عالوہ جو خواتين خطرے ميں ہيں  جينياتی عالوہ مختلف معائنے کروانے کا مطالبہ نہيں کرسکتے ہيں۔

چيک اپ کے دوران ٹيسٹ اور معائنوں کے بارے ميں آپ کو اپنے ڈاکٹر يا  ئے فوری  الٹراساؤنڈ دستياب ہے۔اس کيل
 دائی سے مزيد معلومات وصول ہوں گی۔

 
 کيا آپ ختنہ شدہ ہيں؟

يدا ختنہ شدہ جگہ کو بچہ پ اگر آپ کا ختنہ ہوچکا ہے تو آپ کو يہ بات اپنے معائنہ حمل کے دوران بيان کرنی چاہيئے۔
يہ کام ہسپتال ميں تجربہ کار ڈاکٹر کريں گے اور اس عمل کے  کرنے سے کافی عرصہ پہلے کهوال جاسکتا ہے۔
 دوران آپ کو ہيہوشی کی مؤثر دوا دی جائے گی۔
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 مفيد معلومات

کيا آپ حاملہ ہيں؟ معائنہ ( ”Er du gravid?Informasjon om svangerskapsomsorgen”اس کتابچہ کا نام 
جو معائنِہ حمل کے دوران ہونے والی اشيا کے بارے ميں مزيد معلومات  رکها گيا ہے ) ل کے بارے ميں معلوماتحم

 يہ کتابچہ، نارويجن اور انگريزی ميں، آپ کے ڈاکٹر يا دائی سے حاصل کيا جاسکتا ہے۔ فراہم کرتا ہے۔
 

 سوشل سيکورٹی کے وظائف 
ن مہينوں ميں سے کم از کم چهے مہينے تک  گهر سے باہر تنخواہ اگر آپ ناروے ميں والدت سے پہلے پچهلے د

حمل کے دوران اگر آپ  حاصل کرنے کا حق ہے۔) وظيفہ(دالنے واال کام کرتی رہی ہيں تو آپ کو زچگی کی رقم 
 اگر کام جاری رکهنے کے ناقبل ہوں کيونکہ ايسا کرنے ميں آپ يا آپ بيمار ہوئی تو ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کريں۔

کے ہونے والے بچے کو خطرہ ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو کوئی دوسرا کام ديا جائے يا حمل کے وظائف 
 وصول ہوں۔) رقم(
 

اگر آپ طالب علم ہيں يا گهر سے باہر آپ کوئی مالزمت نہيں کرتی ہيں تو بچہ پيدا کرنے کے بعد آپ مالی وظيفہ کی 
 تی ہے۔يہ رقم ہر سال تبديل کی جا مستحق ہيں۔

 
آپ کو زچگی کی رقم يا بچوں کا وظيفہ حاصل  اگر آپ پناہ گزين ہيں تو آپ کے قومی بيمہ حقوق محدود ہوتے ہيں۔

 کرنے کا حق نہيں ہے۔
 

اپنی دائی يا ڈاکٹر سے اپنی صورتحال کے بارے ميں بات کريں، يا اگر آپ کے پاس کسی قسم کے سواالت ہيں تو 
NAV) ے رابطہ کريں۔س) سوشل سيکورٹی ايجنسی 

 
 آپ کی ذاتی زچگی کا ريکارڈ
ايک دستاويز ہے جہاں دائی يا ڈاکٹر آپ کی صحت کے بارے ميں ") helsekortet("آپ کی ذاتی زچگی کا ريکارڈ 

 آپ کو اپنی ذاتی زچگی کا ريکارڈ ہميشہ اپنے ساته ايک پالسٹک فولڈر ميں رکهنا چاہيئے۔ معلومات داخل کرتے ہيں۔
 

 تبچہ کی والد
اگر آپ ان کی منتخب  دائی يا ڈاکٹر آپ کو والدت کيلئے ہسپتال يا ميٹرنٹی روم ميں جگہ دالنے کا انتظام کرتے ہيں۔

ناروے ميں زيادہ  کی ہوئی جگہ کو مناسب نہ سمجهتی ہوں تو آپ کو کوئی اور جگہ منتخب کرنے کا حق ہے۔
اگر آپ گهر ميں جنم دينا چاہتی  ں مگر ايسا ممکن ہے۔عورتين گهر ميں بچے کو جنم دينے کا انتخاب نہيں کرتی ہي

 ہيں تو آپ کسی ايسی دائی کے ساته انتظام کريں جو گهر ميں بچے جنم دينے والی عورتوں کی مدد کرتی ہيں۔
  

 الٹراساؤنڈ
سپتال يہ معائنہ اس ہ تمام حاملہ عورتوں کو حمل کے اٹهارہوں ہفتے ميں ايک الٹراساؤنڈ کی پيشکش کی جاتی ہے۔

 ميں ہوگا جہاں آپ بچے کو جنم ديں گی يا آپ کے نزديک ترين ہسپتال ميں ہوگا۔
 

 اسقاط حمل
نارويجن قانون کے مطابق تمام عورتوں کو حمل کے بارہويں ہفتے تک اپنی مرضی سے اسقاط کرانے کا حق حاصل 

کتی ہيں کہ کيا آپ اس حمل کو  ہفتوں کے دوران آپ خود فيصلہ کرس12اس کا مطلب يہ ہے کہ حمل کے پہلے  ہے۔
آپ ڈاکٹر يا دائی سے اس عمل کے بارے ميں اور اپنی صحت پر اس  ختم کرنا چاہتی ہيں يا جاری رکهنا چاہتی ہيں۔

آپ کيلئے جو اسقاط  (”Til deg som vurderer abort” کے اثرات کے بارے ميں معلومات حاصل کرسکتی ہيں۔
می کتابچہ مزيد معلومات فراہم کرتا ہے اور آپ کے ڈاکٹر يا ميٹرنٹی کلينک نا") حمل کے بارے ميں سوچ رہی ہيں

 ميں دستياب ہوتا ہے۔
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اگر آپ حمل کے بارہويں ہفتے کے بعد اسقاط کرانا چاہتی ہيں تو آپ کو اس کی اجازت حاصل کرنے کيلئے 

آپ کے نزديک   مدد کريں۔دائی اور ڈاکٹر کا فرض ہے کہ درخواست دينے ميں آپ کی درخواست دينی پڑے گی۔
آپ کو يہ بتا  فيصلہ کرتا ہے کہ آيا آپ اسقاط کراسکتی ہيں۔) ايک بورڈ(ترين واقع ہسپتال ميں ماہرين کا ايک گروپ 

 ديا جائے گا کہ اسقاط کس طريقے سے کيا جائے گا۔
 

 گرنا/ئع ہوجانا خودبخود حمل ضا
 بہفتوں کے دوران يا واقعہ 12پہلے  نے کی عالمت ہے۔حمل کے دوران خون جاری ہونا حمل کے ضائع ہونے يا گر

اگر  اگلی مرتبہ حمل بالکل نارمل ہوسکتا ہے۔ کئی عورتوں کے ساته ہوتا ہے خاص طور پر پہلے حمل کے دوران۔
آپ کے خيال ميں آپ حمل ضائع ہونے کے مرحلے سے گزر رہی ہيں تو ڈاکٹر، ايمرحنسی ميڈيکل سروس يا ہسپيتال 

 بطہ کريں۔سے ضرور را
 
 
 

  حمل کے دوران کيا ہوتا ہے؟
 

 بارور سازی
جب عورت اور مرد بستری کريں کو عورت کا ايک بيضہ اور مرد کے مادۀ منويہ ميں سے ايک خليہ جب ايک 

بيضہ بارآور ہونے کے بعد رحم کے اندر  دوسرے سے مل جاتے ہيں تو اسے بيضے کا بارآور ہونا کہا جاتا ہے۔
م کے اندر يا بيضہ بہت تيزی سے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جسے جنين کہا جاتا ہے جو آئندہ رح چبک جاتا ہے۔

جنين کی ناف  جنين آپ کے رحم کے اندر ايمنيوٹک تهيلی کے اندر ہوتا ہے۔ پيدا ہونے والے بچے کے برابر ہی ہے۔
جنين کو اس کی  وست ہوتا ہے۔پالسينٹا رحم کے اندر پي سے ايک نال ماں کے آنول يا پالسينٹا تک جاتی ہے۔

ضرورت کی آکسجين اور خوراک ناف کی نال کے ذريعے ہی پہنچتی ہے اور وہ رحم کے اندر بالکل محفوظ ہوتا 
  ہے۔

 
    جنين کی نشوونما

 سينٹی ميٹر ہوتی 24 گرام اور اس کی لمبائی تقريبًا 250 ہفتے کی عمر کو پہنچے تو اس کا وزن تقريبا 20جب جنين 
روزانہ کئی مرتبہ يہ ہلتا جلتا اور اپنا رخ تبديل  اب آپ کو اپنے اندر جنين کی حرات بهی محسوس ہوتی ہوگيزہے۔ 

 سينٹی 50 گرام ہوتا ہے اور اس کی لمبائی تقريبا 3500 ہفتے کے بعد پيٹ ميں بچے کا وزن تقريبا 40 کرتا رہتا ہے۔
  کرکے جنين کی نشوونما کا حساب رکهتے ہيں۔ميٹر ہوتی ہے۔ دائی يا ڈاکٹر فيتس سے پيٹ کی پيمائش

 
 مرتبہ دل کا 160 سے 110ايک منٹ ميں  :جنين کے دل کی دهڑکن ہم بالغ افراد کی دهڑکن سے بہت تيز ہوتی ہے

 ڈاکٹر يا دائی آپ کے پيٹ پر سٹيتهوسکوپ لگا کر جنين کے دل کی دهڑکن سنتے ہيں۔ دهڑکنا عام ہے۔
 

پيدائش سے  و باہر سے ٹٹول کر محسوس کرتے ہيں کہ جنين کس پوزيشن ميں ليٹا ہوا ہے۔دائی يا ڈاکٹر آپ کے پيٹ ک
زيادہ تر جنين کا سر نيچے پيڑو کی طرف اور پيدائش کے راستے کی طرف ہوتا  پہلے پوزيشن کہ علم ہونا اہم ہے۔

اس پوزيشن کو بريچ  ۔ميں جنين کی پشت يا ٹانگ نيچے کی طرف ہوتی ہے)  فيصد4تقريبا (کچه کيسوں ميں  ہے۔
 وضع  transverseچند ايک کيسوں ميں جنين پيٹ ميں افقی رخ پر ليٹا ہوتا ہے جسے عرضی  پوزيشن کہا جاتا ہے۔

اس   اگر جنين کی پشت نيچے کی طرف ہو تو آپ کی زيريں کمر کی ہڈيوں کا ايکسرے ليا جائے گا۔ کہا جاتا ہے۔
اگر بچے کو جنم دينس کيلئے کافی گنجائش نہ ہو  ے کو جنم دينا ممکن ہے۔طرح ڈاکٹر يہ معلوم کرتے ہيں کہ کيا بچ

 يا بچہ افقی رخ پر ليٹا ہوا ہو تو ڈاکٹر بڑے آپريشن تجويز کرتے ہيں کيونکہ يہی بچے کيلئے محفوظ ترين حل ہے۔
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وہ پانی پيتا   ے۔آپ کے پيٹ ميں اپنی نشوونما کے دوران جنين محسوس کرنے، ديکهنے اور سننے کے قابل ہوتا ہ

ہر روز کچه وقت نکال کر آپ آرام سے بيٹه جايا کريں اور پيٹ پر ہاته رکه کر جنين کی  ہے اور پيشاب کرتا ہے۔
  حرکت کو محسوس کيا کريں۔

 
اگر آپ کے خيال  روزانہ يہ محسوس ہونا چاہيئے کہ جنين دن ميں کئی مرتبہ حرکت کرتا ہے اور التے مارتا ہے۔

اگر جنين کئی گهنٹے تک حرکت نہ کرے تو آپ دائی، ڈاکٹر يا  ت کم ہوجائے تو معائنہ کروانا چاہيئے۔ميں حرکت بہ
 کو فون کرکے معائنہ کروانے جائيں۔) ميٹرنٹی وارڈ(شعبۂ پيدائش 

 
 آپ کی مقامی الئبريری ميں ايسی کتابين موجود ہيں جن ميں رحم کے اندر جنين کی نشوونما کی تصاوير ہوتی ہيں۔

 
 تاريچ متوقع کی پيدائش

پيدائش کی ممتوقع تاريخ وہ تاريخ ہوتی   ہفتوں تک يا نو مہينوں تک جاری رہتا ہے۔40 دن، يا 283عام طور پر حمل 
پيدائش کی متوقع تاريخ معلوم کرنے کا درست ترين طريقہ الٹراساؤنڈ   دن ہو۔3 ہفتے اور 40ہے جب جنين کی عمر 

سو ميں سے  وقت متوقع تاريخ سے دو ہفتے پہلے سے لے کر دو ہفتے بعد تک ہوتا ہے۔پيدائش کا نارمل  معائنہ ہے۔
 صرف چه بچوں کی پيدائش متوقع تاريخ پر ہوتی ہے۔

 
 

 حمل کے دوران آپ کے جسم ميں کيا تبديلياں ہوتی ہيں؟
ہيں اور اکثر آغاز ميں آپ کی چهاتياں بڑی ہوجاتی  حمل کے دوران آپ کے جسم ميں بہت سی تبديلياں واقع ہوتی ہيں۔

اس عرصے ميں کچه  آپ کا پيٹ بڑا ہوجاتا ہے اور عمومًا آپ کا جسم بهر جاتا ہے۔ يہ زيادہ حّساس بهی ہوجاتی ہيں۔
اگر حمل سے پہلے آپ وزن زيادہ رہا ہو تو   کلو وزن معمول کی بات ہے۔14 سے 12وزن بڑه جانا اچهی بات ہے، 

اگر آپ بہت  وزن کا بہت زيادہ بڑه جانا اچها نہيں۔  کيلئے مدد طلب کرنی چاہئے۔ آپ کو صحتمندانہ غذا کے استعمال
دبلی پتلی ہيں تو شايد آپ کواپنی غذا ميں تبديلی کی ضرورت ہے کيونکہ اس وقت کے دوران آپ کو اپنے اور اپنے 

 بچے کيلئے کافی زيادہ طاقت کی ضرورت ہوگی۔ 
 

 غذا
آپ کو دو افراد کے حساب  پ کو اپنی معمول کی خوراک جاری رکهنی چاہئے۔اگر آپ کی خوراک صحتمند ہے تو، آ

صحت بخش غذا سے مراد يہ ہے کہ  سے کهانے پينے کی ضرورت نہيں ہے اور نہ ہی خصوصی غذا درکار ہے۔
کو بچے کی نشونما اور ترقی کيلئے، آپ  سبزيوں اور پهل کے ساته کهانے کی چيزيں بدل بدل کر استعمال کی جائيں۔

آپ کو  معمول سے تهوڑا زيادہ وٹامنوں اور معدنيات کی ضرورت ہوتی ہے، ليکن بہت زيادہ کيلوريز کی نہيں۔
دائی يا ڈاکٹر آپ کے خون ميں سرخ خليوں  صرف فولک ايسڈ اور وٹامن ڈی کے تکمالت کی ضرورت ہے۔

ر وٹامن کے تکمالت يا آئرن کی کی سطح کی جانچ کرکے آپ کو بتائے گی کہ کيا آپ کو کسی ديگ) ہيموگلوبين(
مختلف غذاؤں ميں مختلف تغذياتی مادے، جيسے پروٹين، کاربوہائيڈريٹ، چکنائی،  گولياں لينے کی ضرورت ہے۔

وٹامنز اور معدنيات ہوتے ہيں، لہذا آپ کو مچهلی، بغير چکنائی واال گوشت، چهان سميت آٹے سے بنی روٹی اور اناج 
اگر آپ کو پياس   پهل والی مختلف قسم کی صحت بخش غذائيں استعمال کرنی چاہئے۔کی مصنوعات اور سبزياں اور

لگی ہو تو پينے کيلئے سب سے بہتر چيز پانی ہے، ليکن آپ يقينی طور پر روزانہ ايک يا دو گالس کم چکنائی واال 
اگر آپ  انائی ہوتی ہے۔ميں بہت زيادہ تو) اضافی شکر کے ساته(شکر والے سافٹ ڈرنک، نيکٹار دوده پی سکتی ہيں۔

آپ کيلئے بہت زيادہ شکر يا چکنائی والی غذا  اس کا زيادہ استعمال کريں گی تو، آپ کا وزن کافی زيادہ بڑه سکتا ہے۔
 www.matportalen.noغذا سے متعلق معلومات کيلئے ) انگريزی يا نارويجين ميں(براہ کرم  اچهی نہيں ہے۔

 ديکهيں۔
 

 تمباکو نوشی، الکحل اور منشيات
کو نقصان پہنچتا ہے کيونکہ ماں کے خون ميں موجود نکوٹين ) پيٹ کے بچے(سگريٹ نوشی سے آپ کے جنين 

تمباکو کے اثرات سے پاک حمل ميں اسقاط، قبل از وقت والدت اور حمل کی ديگر  بچے تک پہنچ جاتی ہے۔
تمباکو  تمباکو نوشی چهوڑنے ميں مدد کيلئے اپنی دائی يا ڈاکٹر سے بات کريں۔ وجاتا ہے۔پيچيدگيوں کا خدشہ کم ہ

 www.slutta.no پر فون کريں يا 85 400 800 کو "Røyketelefonen"نوشی چهوڑنے سے متعلق ہيلپ الئن 
 مالحظہ کريں
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حاملہ خاتون جو کچه بهی   اسی لئے آپ کو شراب بالکل بهی نہيں پينی چاہئے۔الکحل بهی بچے تک پہنچ جاتا ہے، 

اگر ماں شراب پيتی ہے تو، بچہ بهی اس  پيتی ہے، وہ اس کے بچے تک پہنچتا ہے، اس ميں شراب بهی شامل ہے۔
بچے کا  کی زد ميں آتا ہے اوراس کے جسم ميں بهی اتنی ہی مقدار ميں شراب ہوگی جتنی ماں کے جسم ميں ہے۔

شراب اس نشونما ميں خلل  دماغ خاص طور پر زيادہ نازک ہوتا ہے، کيونکہ يہ پورے حمل کے دوران بڑهتا رہتا ہے۔
ڈال سکتی ہے اور بچے کو آموزشی يا توجہ مرکوز کرنے کی دشواری پيدا ہوسکتی ہے يا اس ميں پيدائشی نقائص 

  نہيں پيتی تو اس سے پوری طرح بچا جاسکتا ہے۔اگر ماں حمل کے دوران بالکل بهی شراب  ہوسکتے ہيں۔
اس سے حمل کے دوران پيچيدگياں يا اسقاط  حشيش، خط اور ديگر غيرقانونی منشيات کا استعمال نہيں کرنا چاہئے۔

وزن ميں کمی،  بگڑی شکل، افسردگی کی عالمات (ہوسکتا ہے، اور بچے کو تکليف يا اس ميں نقص ہوسکتا ہے 
 ۔)وغيرہ

 
 دوا
 آپ دوائيں استعمال کرتی ہيں يا سمجهتی ہيں کہ آپ کو حمل کے دوران دواؤں کی ضرورت ہے تو، يہ ضرور اگر

دائی، ڈاکٹر يا فارماسسٹ سے معلوم کريں  معلوم کريں کہ کياان دواؤں سے آپ کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
 کہ کيا آپ حمل کے دوران وہ دوائيں لے سکتی ہيں۔

 
 جسمانی حرکت

اگر آپ جسمانی طور پر چاق  آپ حاملہ ہوں تو آپ کيلئے جسمانی کام اور کهيل وغيرہ جاری رکهنا محفوظ ہے۔جب 
حمل، والدت اور بعد کا عرصہ آپ کے جسم پر  و چوبند ہوں تو، آپ کی قوت برداشت اور طاقت ميں اضافہ ہوتا ہے۔

جسمانی  ق و چوبند رہنا آپ کيلئے اچها ہے۔اضافی بوجه اور تناؤ کا باعث بنتا ہے اسی لئے ممکنہ حد تک چا
اگر آپ پہلے غيرفعال رہی ہيں تو، تهوڑی بہت سرگرمی کچه نہيں کرنے  سرگرمی سے جنين کو نقصان نہيں پہنچتا۔

 30آپ ايک بار ميں ہی پورے   منٹ تک پہنچيں۔30دهيرے دهيرے شروع کريں اور روزانہ کم از کم  سے بہتر ہے۔
   منٹ کے وقفوں ميں تقسيم کرديں۔10 يا مثال کے طور پر اسے تين منٹ تک کرسکتی ہيں،

 
 ازدواجی تعلقات

بعض عورتيں زيادہ جنسی  حمل کے دوران آپ کی جنسی و ازداوجی زندگی پہلے کی طرح جاری رہ سکتی ہے۔
 بارے ميں آپ کو ان جذبات کے اس کا اطالق آپ کے ساتهی پر بهی ہوتا ہے۔ خواہش محسوس کرتی ہيں، بعض کم۔ 

ايک دوسرے سے بات کرنی چاہئے کيونکہ اس سے آپ کو اپنے ازدواجی تعلقات اس انداز ميں جاری رکهنے ميں 
  مدد مل سکتی ہے جس سے آپ دونوں مطمئن رہيں۔

 
 
 

 دوران حمل بعض عام مسائل
 

 متلی
ليف دہ تو ہے ليکن خطرناک يہ تک بہت سی عورتوں کو حمل کے ابتدائی ہفتوں ميں صبح ميں متلی محسوس ہوتی ہے۔

اگر آپ کهانے کی مقدار کم کرديں اور صبح کا وقت سکون  عام طور پر چند ہفتوں کے بعد الٹياں رک جاتی ہيں۔ نہيں۔
اگر آپ کو اتنی زيادہ الٹياں آتی ہوں کہ آپ کئی دن کهانا نہ کها سکيں  سے گزاريں تو ہوسکتا ہے اس سے مدد ملے۔ 

اگر متلی اور قے آپ کيلئے سنگين مسئلہ ہو تو عالج کا انتظام کيا   رابطہ کرنا ضروری ہے۔تو، ڈاکٹر يا دائی سے
 جاسکتا ہے۔

  
 تهکن

يہ ايک ايسی چيز ہے جس کا خود آپ کو اور دوسرے لوگوں کو  حاملہ خواتين کا جلد تهک جانا معمول کی بات ہے۔ 
عام طور پر  ت زيادہ آرام اور نيند کی ضرورت ہے۔اس حالت ميں آپ کو معمول کی نسب بهی خيال رکهنا چاہئے ۔

 حمل کے ابتدائی ہفتوں اور پهر آخری ہفتوں کے دوران تهکن اپنے عروج پر ہوتی ہے۔
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 خون جاری ہونا

حمل کے شروع ميں اور ہمبستری کے بعد خون کے چند قطرے نکلنا يا ہلکا جريان خون عام بات ہے، ليکن اگر ايسا 
اگرچہ عام طور پر اس سے کوئی خطرہ نہيں ہوتا ليکن  ہميشہ اپنی دائی يا ڈاکٹر کو بتانا چاہئے۔ہوتا ہے تو آپ کو 

  پهر بهی خون بہنے پر ہميشہ معائنہ کروانا چاہئے۔
 
 
 

 بيمارياں/ حمل کے دوران طبی کيفيات
 

 يہاں ہم صرف ان دو بيماريوں کا ذکر کريں گے جو زيادہ عام ہيں
 

 (Gestational diabetes/Diabetes mellitus)ابيطس شکری ذي/ دوران حمل ذيابيطس
کا پتہ چالنے کيلئے آپ کے پيشاب کی جانچ کی جاتی ہے، اور اگر پيشاب ميں ) شکر(معائنہ حمل کے دوران گلوکوز 

 اگر آپ کے خون ميں گلوکوز کی سطح بہت گلوکوز پايا جاتا ہے تو، خون ميں گلوکوز کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ 
 بہت سے معامالت ميں، بچے کی پيدائش کے بعد يہ ختم ہوجاتا ہے۔ زيادہ ہو تو، آپ کو دوران حمل کا ذيابيطس ہے۔

 diabetes)ليکن بعض عورتوں کے خون ميں گلوکوز کی زيادہ مقدار کا مطلب ہے کہ انہيں ذيابيطس شکری 
mellitus)ايشيا اور )  ذيابيطس2ٹائپ (طس کی ايک قسم ذيابي يہ ايک دائمی يعنی مستقل بيماری ہے۔  ہوگيا ہے۔

شمالی افريقہ کے ممالک سے تعلق رکهنے والی نوجوان عورتوں ميں زيادہ عام ہے بنسبت نارويجين نسلی پس 
اگر آپ کو ذيابيطس شکری ہے تو، آپ کو سپيشلسٹ ڈاکٹر سے معائنہ کروانا ہوگا  منظر رکهنے والی عورتوں کے۔

ن اور والدت کے وقت درست عالج مل سکے، اور آپ کو والدت کے بعد مناسب ديکه بهال تاکہ آپ کوحمل کے دورا
  جن عورتوں کو دوران حمل ذيابيطس کا خطرہ ہے ان کيلئے خصوصی جانچيں تيار کی گئی ہيں۔ حاصل ہوگی۔

  
 ہائی بلڈ پريشر اور اس کے ساته ہونے والی دوران حمل کی پيچيدگی 

اگر يہ بہت زيادہ ہوا تو، ڈاکٹر  ڈاکٹر سے مالقات کريں گی وہ آپ کا بلڈ پريشر ديکهيں گے۔جب بهی آپ اپنی دائی يا 
يا دائی اس بات کی جانچ کيلئے آپ کے پيشاب اور خون کے نمونے حاصل کريں گے کہ آيا آپ کو ايک سنگين 

   کہا جاتا ہے۔(preeclampsia)مرض ہے جسے پری اکليمپسيا 
 

اس  بدترين صورت ميں آپ کو دورے پڑسکتے ہيں اور آپ بے ہوش ہوسکتی ہيں۔ ہيں۔اس بيماری کے کئی درجے 
  بيماری کی وجہ معلوم نہيں ہے۔

 
 پری اکليمپسيا کی عالمات

اگر آپ کو ان عالمات ميں سے کوئی ہو تو، آپ جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے يا براہ راست ہسپتال کے شعبہ پيدائش 
 :سے رابطہ کريں

  دردسر ميں شديد 
 صحيح دکهائی نہ دينا، جيسے نظر ٹمٹما رہی ہو 
 پيٹ ميں اوپر کی طرف درد 
 شديد الٹی 
 چہرے، ہاتهوں يا پيروں پر اچانک سوجن ظاہر ہو جائے 
 

جن حاملہ خواتين کو پری اکليمپسيا الحق ہوجائے انہيں آئندہ معائنوں کيلئے سپيشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا 
بعض اوقات آپ کو ہسپتال ميں  ليمپسيا ہو تو، آپ کو بيماری کی چهٹی لينی پڑسکتی ہے۔اگر آپ کو پری اک چاہئے۔

 داخل کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔
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 ؟اگر آپ کے خيال ميں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو کيا کرنا چاہئے

 
اگر آپ کی طبيعت خراب ہوجائے يا آپ کے خيال ميں آپ کو يا بچے کو کوئی مسئلہ الحق ہے تو 

ايمرجنسی (يا ہنگامی طبی خدمت ) ميٹرنٹی وارڈ(آپ شعبۂ پيدائش   يا دائی کو فون کيجئے۔ ڈاکٹر
  ۔کو بهی کال کرسکتی ہيں) ميڈيکل سروس

 
 حمل کے دوران معلوماتی کورس

ناروے کی بہت سی حاملہ خواتين حمل کے دوران کورس ميں شريک ہوتی ہيں، اورزيادہ تر متوقع والد حضرت بهی 
يہ کالسيں دائيوں يا دائيوں، فيزيو تهيراپسٹ،  پتہ کريں کہ کيا آپ کی زبان ميں کالسز دستياب ہيں۔ تے ہيں۔ايسا ہی کر

حمل کے دوران کيا ہوتا  :اس ميں شامل موضوعات ہين نرس اور ڈاکٹر پر مشتمل ٹيم کے ذريعہ کروائی جاتی ہيں۔
د کم کرنے کے کيا طريقے استعمال کئے والدت کے دوران در والدت اور عرصۂ زچگی کيسا ہوتا ہے؟ ہے؟

بعض کالسوں ميں  آپ کو اپنے بچے کو دوده پالنے کے بارے ميں بهی معلومات فراہم کی جائے گی۔ جاسکتے ہيں؟
 کا دورہ بهی شامل ہوتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہوجائے کہ اپنے بچے کی )ميٹرنٹی وارڈ( شعبۂ پيدائش ہسپتال کے

 کريں۔والدت کے وقت کيا توقع 
کالس ميں شرکت کرنا آپ کيلئے الزمی نہيں ہے، ليکن بہت سی خواتين معلومات حاصل کرنا اور دائيوں اور ديگر 

کچه کالسيں مفت ہيں، ليکن زيادہ تر کيلئے معمولی سی فيس ادا کرنی  ماہرين سے معامالت پر گفتگو کرنا چاہتی ہيں۔
 پڑتی ہے۔

 
 جذبات و احساسات
 تر خواتين خوشی اور جوش محسوس کرتی ہيں، ليکن ساته ساته والدت کے بارے ميں فکرمند حمل کے دوران زيادہ

يہ ايسے  "کيا ميں اور ميرا بچہ صحيح سالمت رہيں گے؟ کيا ميں بچے کو جنم دے سکوں گی؟ " بهی ہوتی ہيں۔
 آپ کو بہرحال بچے کو جب والدت کا وقت آجاتا ہے تو، سواالت ہيں جو ہم ميں سے اکثر کے ذہن ميں اٹهتے ہيں۔

بہت سی عورتوں کو اس طرح کے خياالت آتے  آپ زيادہ بے چين ہوسکتی ہيں۔ جنم دينے کيلئے تيار ہونا پڑتا ہے۔
ميں اپنے بچے کو پيٹ ميں رکهنے  مجهے بوجهل پن اور تهکن کا احساس ہورہا ہے۔ !والدت جلدی سے ہوجائے :ہيں

 !ہوںکے بجائے اپنے بازوؤں ميں لينا چاہتی 
 

پوری دنيا کی عورتيں  !اپنے جسم پر بهروسہ رکهيں آپ کا جسم پيدائش کے اہم مرحلے کی تياری کررہا ہوتا ہے۔
يقين رکهيں،  دنيا کے ہر کونے ميں ہر وقت بچے پيدا ہوتے رہتے ہيں۔ آپ بهی اس قابل ہيں۔ بچے جنم دے سکتی ہيں۔

 آپ يہ مرحلہ طے کرليں گی۔
 

 سے متعلق انديشےفکر مندی اور پيدائش 
يہ انديشے اس حد تک بڑه سکتے ہيں کہ تمام مثبت  بعض عورتيں پيدائش سے متعلق انديشوں ميں مبتال ہوجاتی ہيں۔

اکثر ہسپتالوں  اگر مسائل بہت بڑه جائيں تو خوش قسمتی سے مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔ احساسات ختم ہوجاتے ہيں۔
يراپی کے سيشنز پيش کئے جاتے ہيں جنہيں بچے کو جنم دينے کے خيال کے شعبہ پيدائش ميں ان عورتوں کيلئے ته

تهيراپی کے سيشن کيلئے وقت حاصل  آپ اپنے شوہر يا کسی دوسرے  شخص کو ساته ال سکتی ہيں۔ سے ڈر لگتا ہو۔
 کے آپ کرنے کے واسطے آپ خود کال کرسکتی ہيں، يا دائی يا ڈاکٹر سے اس کا انتظام کروانے کو کہہ سکتی ہيں۔

دائی اور ڈاکٹر کے تعاون سے آپ کومعلوم ہوگا کہ  انديشوں کی وجہ خواہ کچه بهی ہو، آپ کو مدد حاصل ہوگی۔
  والدت آپ کيلئے کس طرح ايک اچها تجربہ ہوسکتی ہے۔
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 ؟اگر آپ کے خيال ميں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو کيا کرنا چاہئے

 
اگر آپ کی طبيعت خراب ہوجائے يا آپ کے خيال ميں آپ کو يا بچے کو کوئی مسئلہ الحق ہے تو 

ايمرجنسی (يا ہنگامی طبی خدمت ) ميٹرنٹی وارڈ(آپ شعبۂ پيدائش   يا دائی کو فون کيجئے۔ ڈاکٹر
  ۔کو بهی کال کرسکتی ہيں) ميڈيکل سروس

 
 حمل کے دوران معلوماتی کورس

ناروے کی بہت سی حاملہ خواتين حمل کے دوران کورس ميں شريک ہوتی ہيں، اورزيادہ تر متوقع والد حضرت بهی 
يہ کالسيں دائيوں يا دائيوں، فيزيو تهيراپسٹ،  پتہ کريں کہ کيا آپ کی زبان ميں کالسز دستياب ہيں۔ تے ہيں۔ايسا ہی کر

حمل کے دوران کيا ہوتا  :اس ميں شامل موضوعات ہين نرس اور ڈاکٹر پر مشتمل ٹيم کے ذريعہ کروائی جاتی ہيں۔
د کم کرنے کے کيا طريقے استعمال کئے والدت کے دوران در والدت اور عرصۂ زچگی کيسا ہوتا ہے؟ ہے؟

بعض کالسوں ميں  آپ کو اپنے بچے کو دوده پالنے کے بارے ميں بهی معلومات فراہم کی جائے گی۔ جاسکتے ہيں؟
 کا دورہ بهی شامل ہوتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہوجائے کہ اپنے بچے کی )ميٹرنٹی وارڈ( شعبۂ پيدائش ہسپتال کے

 کريں۔والدت کے وقت کيا توقع 
کالس ميں شرکت کرنا آپ کيلئے الزمی نہيں ہے، ليکن بہت سی خواتين معلومات حاصل کرنا اور دائيوں اور ديگر 

کچه کالسيں مفت ہيں، ليکن زيادہ تر کيلئے معمولی سی فيس ادا کرنی  ماہرين سے معامالت پر گفتگو کرنا چاہتی ہيں۔
 پڑتی ہے۔

 
 جذبات و احساسات
 تر خواتين خوشی اور جوش محسوس کرتی ہيں، ليکن ساته ساته والدت کے بارے ميں فکرمند حمل کے دوران زيادہ

يہ ايسے  "کيا ميں اور ميرا بچہ صحيح سالمت رہيں گے؟ کيا ميں بچے کو جنم دے سکوں گی؟ " بهی ہوتی ہيں۔
 آپ کو بہرحال بچے کو جب والدت کا وقت آجاتا ہے تو، سواالت ہيں جو ہم ميں سے اکثر کے ذہن ميں اٹهتے ہيں۔

بہت سی عورتوں کو اس طرح کے خياالت آتے  آپ زيادہ بے چين ہوسکتی ہيں۔ جنم دينے کيلئے تيار ہونا پڑتا ہے۔
ميں اپنے بچے کو پيٹ ميں رکهنے  مجهے بوجهل پن اور تهکن کا احساس ہورہا ہے۔ !والدت جلدی سے ہوجائے :ہيں

 !ہوںکے بجائے اپنے بازوؤں ميں لينا چاہتی 
 

پوری دنيا کی عورتيں  !اپنے جسم پر بهروسہ رکهيں آپ کا جسم پيدائش کے اہم مرحلے کی تياری کررہا ہوتا ہے۔
يقين رکهيں،  دنيا کے ہر کونے ميں ہر وقت بچے پيدا ہوتے رہتے ہيں۔ آپ بهی اس قابل ہيں۔ بچے جنم دے سکتی ہيں۔

 آپ يہ مرحلہ طے کرليں گی۔
 

 سے متعلق انديشےفکر مندی اور پيدائش 
يہ انديشے اس حد تک بڑه سکتے ہيں کہ تمام مثبت  بعض عورتيں پيدائش سے متعلق انديشوں ميں مبتال ہوجاتی ہيں۔

اکثر ہسپتالوں  اگر مسائل بہت بڑه جائيں تو خوش قسمتی سے مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔ احساسات ختم ہوجاتے ہيں۔
يراپی کے سيشنز پيش کئے جاتے ہيں جنہيں بچے کو جنم دينے کے خيال کے شعبہ پيدائش ميں ان عورتوں کيلئے ته

تهيراپی کے سيشن کيلئے وقت حاصل  آپ اپنے شوہر يا کسی دوسرے  شخص کو ساته ال سکتی ہيں۔ سے ڈر لگتا ہو۔
 کے آپ کرنے کے واسطے آپ خود کال کرسکتی ہيں، يا دائی يا ڈاکٹر سے اس کا انتظام کروانے کو کہہ سکتی ہيں۔

دائی اور ڈاکٹر کے تعاون سے آپ کومعلوم ہوگا کہ  انديشوں کی وجہ خواہ کچه بهی ہو، آپ کو مدد حاصل ہوگی۔
  والدت آپ کيلئے کس طرح ايک اچها تجربہ ہوسکتی ہے۔
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 کيا آپ والدت کے وقت کسی کو اپنے ساته رکهنا چاہتی ہيں؟

آپ خود فيصلہ کريں کہ آپ کسے رکهنا چاہتی  خيال ہے۔بچے کی پيدائش کے وقت اپنے پاس کسی کو رکهنا اچها 
اگر آپ نارويجن نہيں بولتی ہيں  ناروے ميں عام طور پر ہونے والے بچے کا باپ والدت کے وقت ساته رہتا ہے۔ ہيں۔

بعض ہسپتالوں کے شعبۂ پيدائش ميں آپ کے  تو، بہتر ہوگا کہ آپ نارويجن بولنے والے کسی شخص کو ساته رکهيں۔
اس بارے ميں اچهی طرح سوچ ليجئے کہ آپ کسے ساته رکهنا  ه ايک سے زيادہ افراد کو ساته رکها جاسکتا ہے۔سات

اس کا مقصد يہ ہے کہ  والدت کے وقت آپ کے ساته وہ شخص رہے جس کے ساته آپ محفوظ اور  چاہتی ہيں۔
رنا، آپ کو تسلی دينا اور آپ کی آپ کے ساته رہنے والے فرد کا کام آپ کی مدد ک پراعتماد محسوس کرتی ہيں۔

  حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
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 2حصہ 
 

 ):فرہنگ(والدت سے متعلق الفاظ کی فہرست 
 

Rier  درد زہ، اچانک درد بڑه جانا )اينٹهن(انقباض ، 
Rie-pause دردزہ يا اينٹهن کے بيچ کا وقفہ 
Fostervann جنين کے ارد گرد موجود انفسی سيال، پانی 
Vannavgang وضع حمل سے پہلے پانی جاری ہونا 
Fosterstilling جنين کی پوزيشن 
Hodeleie  جنين کا سر نيچے کی طرف ہونا 
Seteleie جنين کی پشت يا پاؤں نيچے کی طرف ہوا  
Tverrleie جنين کا افقی رخ پر ليٹے ہونا  
Vaginalundersøkelse اندام نہانی کا معائنہ  
Klyster ی کرنے کيلئے مقعد مين داخل کرنے واال  پاخانہ جار

 مائع
Vannlating/urin پيشاب/  پيشاب کرنا 
Navlestreng  آنول( بچے کی ناف سے جڑی نال( 
Fosterlyd بچے کے دل دهڑکنے کی آواز  
CTG  بچے کے دل کے ) کارڈيوٹيکوگرافی( سی ٹی جی

 دهڑکنے کی الکٹرانک پيمائش
Fødestilling ا، پوزيشن انداز، ليٹن 
Amming رضاعت، دوده پالنا  
Råmelk شروع کا خام دوده  
Smerte درد  
Vondt درد، تکليف، تکليف دہ  
Smertelindring درد سے راحت  
Bedøvelse بيہوش يا ُسن کردينے والی دوا  
Epidural  نصف جسم کو ُسن کردينے والی مسکن دوا 
Induksjon/drypp  ڈرپ لگا کر / وضع حمل شروع کرنابيرونی مداخلت سے

 درد زہ شروع کرنا
Klippe فرج ميں شگاف لگانا  
Sy سينا  
Sting  ٹانکے( ٹانکہ( 
Keisersnitt/”Sectio” آپريشن يا آپريشن کے ذريعہ والدت  
Anestesi بيہوشی آور يا ُسن کردينے والی دوا  

 

 12

 
 

 2حصہ 
 

 ):فرہنگ(والدت سے متعلق الفاظ کی فہرست 
 

Rier  درد زہ، اچانک درد بڑه جانا )اينٹهن(انقباض ، 
Rie-pause دردزہ يا اينٹهن کے بيچ کا وقفہ 
Fostervann جنين کے ارد گرد موجود انفسی سيال، پانی 
Vannavgang وضع حمل سے پہلے پانی جاری ہونا 
Fosterstilling جنين کی پوزيشن 
Hodeleie  جنين کا سر نيچے کی طرف ہونا 
Seteleie جنين کی پشت يا پاؤں نيچے کی طرف ہوا  
Tverrleie جنين کا افقی رخ پر ليٹے ہونا  
Vaginalundersøkelse اندام نہانی کا معائنہ  
Klyster ی کرنے کيلئے مقعد مين داخل کرنے واال  پاخانہ جار

 مائع
Vannlating/urin پيشاب/  پيشاب کرنا 
Navlestreng  آنول( بچے کی ناف سے جڑی نال( 
Fosterlyd بچے کے دل دهڑکنے کی آواز  
CTG  بچے کے دل کے ) کارڈيوٹيکوگرافی( سی ٹی جی

 دهڑکنے کی الکٹرانک پيمائش
Fødestilling ا، پوزيشن انداز، ليٹن 
Amming رضاعت، دوده پالنا  
Råmelk شروع کا خام دوده  
Smerte درد  
Vondt درد، تکليف، تکليف دہ  
Smertelindring درد سے راحت  
Bedøvelse بيہوش يا ُسن کردينے والی دوا  
Epidural  نصف جسم کو ُسن کردينے والی مسکن دوا 
Induksjon/drypp  ڈرپ لگا کر / وضع حمل شروع کرنابيرونی مداخلت سے

 درد زہ شروع کرنا
Klippe فرج ميں شگاف لگانا  
Sy سينا  
Sting  ٹانکے( ٹانکہ( 
Keisersnitt/”Sectio” آپريشن يا آپريشن کے ذريعہ والدت  
Anestesi بيہوشی آور يا ُسن کردينے والی دوا  

 



13
 13

 

 والدت/ وضع حمل
 

 وضع حمل/ قبل از وقت والدت
 ہفتے پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کو درد زہ ہونے لگے يا پانی جاری ہوجائے تو، اسے قبل از 37 حمل کے اگر

اس کا مطلب ہے کہ آپ حمل کا وقت پورا ہونے سے کافی پہلے بچے کو جنم دينے والی  وقت والدت کہا جاتا ہے۔
جو بچے وقت  ہاں بچوں کا شعبہ بهی ہو۔ايسی صورت ميں آپ کو ايسے ہسپتال ميں بچے کو جنم دينا چاہئے ج ہيں۔

متوقع تاريخ سے پہلے پيدائش  سے پہلے پيدا ہوں، انہيں زندگی کے پہلے وقفے ميں طبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ 
  کی صورت ميں آپ کو بهی اور بچے کو بهی زيادہ وقت اور ديکه بهال کی ضرورت ہوگی۔

 
 والدت ميں تاخير/ وضع حمل

آپ او رآپ کے قريبی لوگ بے چين ہونے لگتے  توقع تاريخ آپہنچی ہے اور کچه نہيں ہورہا ہے۔آپ کے والدت کی م
اگر متوقع تاريخ   متوقع تاريخ سے تهوڑا پہلے يا تهوڑا بعد ميں والدت ہونا معمول کی بات ہے۔–پرسکون رہئے  ہيں۔

 کہ آپ کے وضع حمل ميں دير ہورہی ہے۔گزرنے کے بعد دو ہفتے کے اندر اندر بچہ پيدا نہيں ہو تو کہا جاتا ہے 
سے کافی ) پالسينٹا(تحقيق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر متوقع تاريخ کے بعد بہت وقت گزر جائے تو کئی بچوں کو آنول 

اسے   ادويات کے ذريعہ والدت کا عمل شروع کروا دے گا۔ )ميٹرنٹی وارڈ(شعبۂ پيدائش خوراک نہيں ملتی۔ اس لئے 
پهر والدت کے مراحل معمول  دواؤں کے اثرات سے دردزہ شروع ہوجاتا ہے۔ انا کہا جاتا ہے۔وضع حمل شروع کرو
  کے مطابق گزرتے ہيں۔

 
 والدت کی جگہيں

والدت کے تمام  آپ کو قابل ماہرين کی مدد حاصل ہوگی۔ ناروے ميں والدت محفمظ طريقے سے انجام پاتی ہے۔
 ناروے کی زيادہ تر عورتيں ہسپتال ميں بچے کو جنم ديتی ہيں۔  ہے۔شعبوں ميں تمام ضروری سازوسامان موجود ہوتا

اس کيلئے  اگر آپ کسی ايسے عالقے ميں رہتی ہيں جہاں ڈليوری روم ہے تو، آپ وہاں بچے کو جنم دے سکتی ہيں۔
دينا اگر آپ اپنے گهر پر بچے کو جنم  ضروری ہے کہ، آپ صحت مند ہوں اور آپ کا حمل معمول کے مطابق رہا ہو۔
ہسپتال يا ڈليوری روم ميں والدت مفت  چاہتی ہيں تو کسی ايسی دائی سے بات کريں جو گهر پر والدت کرواتی ہو۔ 

  ہے۔
 

 والدت کے دوران کون لوگ آپ کی مدد کرتے ہيں؟
 وہ   والدت کيلئے آنے پر آپ کا استقبال کرتی ہے اور معمول کی تمام والدتيں دائی ہی کرواتی ہے۔دائی

ربيت يافتہ ہوتی ہے اور والدت کے دوران اور عرصۂ زچگی ميں آپ کی مدد کرنے کی اہليت اچهی ت
اگر کوئی غير  دائی کی ذمہ داری يہ ديکهنا ہے کہ سب کچه معمول کے مطابق ہورہا ہے۔ رکهتی ہے۔

 معمولی بات ہوتی ہے تو، دائی ڈاکٹر کو بالئے گی۔
  امراض نسواں اور بچوں کی والدت ميں خصوصی تربيت  کوڈاکٹروں شعبہ پيدائش ميں کام کرنے والے 

  اگر کوئی مسئلہ پيدا ہوتا ہے تو وہ آپ کے تئيں ذمہ دار ہوتے ہيں۔ حاصل ہوتی ہے۔
 جو شعبۂ پيدائش اور شعبۂ زچگی ميں کام کرتی ہيں، وہ والدت کے دوران مدد نومولود بچوں کی نرسيں 

 کی ديکه بهال کرنے اور آپ کو اپنے بچے کو دوده پالنے ميں وہ بچوں کرنے کيلئے تربيت يافتہ ہوتی ہيں۔
 مدد کرنے کی بهی اہل ہوتی ہيں۔

  وہ نرس، دائی يا ڈاکٹر بننے کی تربيت حاصل   بهی موجود ہوتی ہے۔طالبہاکثر والدت کے دوران کوئی
طالبہ   جائے گا۔جب آپ شعبۂ والدت ميں داخل ہوں گی تو طالبہ سے آپ کا تعارف کروايا کررہی ہوتی ہيں۔

  کے پاس کافی وقت ہوتا ہے اور وہ اکثر والدت کے دوران آپ کی بہت مدد کرسکتی ہے۔
 

 کيا شعبۂ پيدائش ميں صرف عورتيں کام کرتی ہيں؟
ناروے ميں مرد اور عورت دونوں ڈاکٹر ہوسکتے  دائی اور نومولود بچوں کی نرسيں زيادہ تر خواتين ہی ہوتی ہيں۔

    توقع نہيں کرسکتيں کہ وہاں صرف عورتيں ہی ہوں گی۔لہذا آپ يہ ہيں۔
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 والدت کی جسمانی تشريح
 

 والدت کا آغاز
آپ کو خوش اور پرجوش ہوسکتی ہيں، ليکن ممکن ہے تهوڑی ڈری  !"بچے کی پيدائش کا وقت آہی گيا !آخرکار"

 ہوئی بهی ہوں۔
ندام نہانی سے کچه خون يا خون مال ليس دار ماّدہ ہوسکتا ہے ا آپ کو کمر ميں ماہواری جيسا درد محسوس ہوتا ہے۔

 پهر کيا ہوگا؟ اب والدت شروع ہورہی ہے۔ شرمگاہ سے کچه پانی بهی خارج ہوسکتا ہے۔ خارج ہو۔
  

 دردزہ/ انقباض
آپ کو  يہ درد رحم کے پٹهوں کے سکڑنے سے ہوتا ہے۔ والدت عام طور پر اينٹهن يا دردزہ سے شروع ہوتی ہے۔

 بہت سی خواتين کو اس طرح کی اينٹنهن شروع ہونے پر پيٹه ميں درد محسوس ہوتا ہے۔ سوس ہوتا ہے۔ پيٹ سخت مح
يہ باقاعدگی سے ہونا چاہئے، جس کے   سيکنڈ سے لے کر ايک منٹ تک برقرار رہ سکتا ہے۔20شروع ميں يہ درد 
ہر مرتبہ لگ بهگ ايک منٹ تک برقرار آخر کار درد کافی شديد ہوجاتا ہے اور   منٹ کا وقفہ ہو۔10درميان لگ بهگ 

) عنق رحم(اس اينٹهن سے بچہ دانی کا منہ  پهر وقفے مختصر ہونے لگتے ہيں، ممکنًا صرف دو منٹ کے۔ رہتا ہے۔
 کهل جاتا ہے اور يہ بچے کو نيچے پيڑو کی جانب پيدائش والے راستے کی طرف دهکيلنے ميں مدد کرتی ہيں۔

 
 پانی جاری ہونا
الدت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ جنين کی جهلی پهٹ جاتی ہے جس سے انفسی سيال، وہ پانی جو بعض مرتبہ و

ضروری نہيں ہے کہ پانی کی  کہا جاتا ہے۔" پانی جاری ہونا"اسے  جنين کے چاروں طرف ہوتا ہے، بہنے لگتا ہے۔
نگ سفيد يا گالبی مائل بهی ہوسکتا انفسی سيال عام طور پر بے رنگ ہوتا ہے، ليکن اس کا ر مقدار کافی زيادہ ہو۔

اگر يہ سيال پيلے يا سبز رنگ کا ہو تو، آپ کو اضافی معائنے کيلئے اس جگہ پر جانا چاہئے جہاں آپ بچے کی  ہے۔
کبهی کبهی درد زہ فورًا شروع ہوجاتا ہے،  پانی جاری ہونے کے بعد، درد زدہ شروع ہوجاتا ہے۔ والدت کروائيں کی۔
 بعض عورتوں کو، دردزہ شروع ہونے کے بعد پانی جاری ہوتا ہے۔ ئی دن بهی لگ جاتے ہيں۔ليکن کبهی کبهی ک

 
 شعبۂ پيدائش کو کب فون کرنا چاہئے؟

 
A. جب آپ کے خيال ميں والدت کا وقت قريب آرہا ہوں اور آپ کو شديد اينٹهن ہورہی ہو۔   
B. اگر خون خارج ہو 
C. اگر آپ کو پيٹ ميں تکليف ہو جو دردزہ کی نہ ہو 
D.  جنين کے گرد موجود انفسی سيال بہ نکلے(اگر پانی جاری ہوجائے( 
E. اگر جنين پرسکون ہو اور حرکت نہ کررہا ہو 

 
اگر آپ کو کوئی بات ٹهيک سے سمجه ميں نہيں  آپ شعبۂ پيدائش ميں فون کرکے کسی دائی سے بات کرسکتی ہيں۔

 آرہی ہو تو وہ آپ کو مشورہ دے گی۔
 

 ا چيزيں ساته لے جانی چاہئيں؟شعبۂ پيدائش ميں آپ کو کي
 معائنہ حمل کے تمام کاغذات ساته لے جانا ياد رکهيں۔

عام طور پر خواتين يہ چيزيں  دائی يا ڈاکٹر سے پوچه ليں کہ آپ کو شعبۂ پيدائش ميں کن چيزوں کی ضرورت ہوگی۔ 
 آرام دہ پتلون، ايسی قميض جسے نہانے دهونے کی چيزيں، سينيٹری پيڈز، چپل يا سليپر، پاجامہ يا کهلی :التی ہيں

پہلے ہی معلوم کرليں کہ آيا آپ کا  آسانی سے سامنے سے کهول کر دوده پاليا جا سکتا ہو، اور ايک غسل کا گاؤن۔
  بچہ ميٹرنٹی وارڈ کے کپڑے استعمال کرے گا۔
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 جب آپ شعبۂ پيدائش ميں پہنچتی ہيں تو کيا ہوتا ہے؟

 :دائی جو معياری معائنے کرے گی وہ يہ ہوں گے  آپ کا حال چال پوچهے گی۔دائی آپ کا استقبال کرے گی اور
 بلڈ پريشر کی جانچ کرنا 
 پيشاب کا نمونہ لينا 
 جنين کے دل کی دهڑکن سننا 
  کبهی کبهی، ضرورت ہونے پر، ايک سی ٹی جی لينا، جو ايک مشين ہے جو جنين کے دل کی دهڑکنوں کی

آپ کے پيٹ پر دو بيلٹ باندها جاتا ہے اور نگرانی کے اعداد اور  ز اور انقباض کی نگرانی کرتا ہے۔آوا
  گراف ايک کاغذ پر پرنٹ ہوتا جاتا ہے۔

 اندام (دردزہ ہورہا ہو تو، دائی ديکهے گی کہ عنق رحم / اگر آپ کو انقباض آپ کے اندام نہانی کا معائنہ۔
وہ ہاتهوں پر جراحتی دستانے پہن کر شرمگاہ کے راستے رحم کا منہ  ے۔کتنا پهيل چکا ہ) نہانی کا منہ
کهلنے کی جسامت  کی پيمائش کرے گی۔) کهلنے(وہ اپنی انگليوں سے رحم کے منہ کے پهيلنے  ٹٹولے گی۔

اگر رحم کا منہ تين سنٹی ميٹر پهيل چکا ہو اور آپ  سے يہ پتا چلتا ہے کہ والدت ميں کتنی دير رہ گئی ہے۔
 سينٹی ميٹر کهل جائے تو، بچے کو آگے 10جب رحم کا منہ   دردزہ ہورہا ہو تو، يہ والدت کا آغاز ہے۔کو

 دهکيلنا شروع کرنے کا وقت آگيا ہے۔
 

يہ معائنے مکمل ہوجانے کے بعد آپ لوگ آپس ميں طے کرسکتے ہيں کہ کيا آپ شعبۂ پيدائش ميں ٹهہريں گی يا گهر 
  جاکر انتظار کريں گی۔

 
شروع ميں دائی ہروقت آپ کے   پيدائش ميں داخلے کے بعد سے دائی آپ کی ديکه بهال کی ذمہ دار ہوجاتی ہے۔شعبۂ

اگر آپ فکرمند ہوں، آپ کو درد ہو يا مشورے اور  پاس نہيں رہ سکتی ليکن آپ اسے کسی بهی وقت بال سکتی ہيں۔
اکثر دائی  وہ سارا وقت آپ کے پاس رہے گی۔ والدت کے آخری مرحلے ميں  مدد کی ضرورت ہو تو دائی کو بالليں۔

  کے ساته نومولود بچوں کی نرس اور بعض دفعہ کوئی طالبہ بهی موجود ہوتی ہے۔
 

 والدت ميں کتنا وقت لگتا ہے؟
والدت کے دوران ہر عورات کے مراحل مختلف  بدقسمتی سے ہم يہ نہيں بتاسکتے کہ والدت ميں کتنا وقت لگے گا۔

اگر آپ پہلے ماں بن چکی ہيں تو، اگلی والدتوں ميں عام طور  ے ہيں اور مختلف وقت لگتا ہے۔ رفتار سے طے ہوت
 پر پچهلی والدت سے کی نسبت کم وقت لگتا ہے۔

 
 اينٹهن يا دردزہ خطرناک نہيں ہوتا

تے رحم کے پٹهے سکڑ ياد رکهيں کہ اينٹهن يا دردزہ پٹهوں کی حرکت سے، جسم کی سخت محنت کے سبب ہوتا ہے۔
يہ کٹهن اور تهکا  اور پهر ڈهيلے ہوجاتے ہيں، سکڑتے اور ڈهيلے ہوجاتے ہيں، اوريہی سلسلہ گهنٹوں چلتا رہتا ہے۔

ليکن ياد رکهيں، اينٹهن يا دردزہ سے کوئی نقصان نہيں  دينے واال عمل ہے اور اس ميں کافی وقت لگ سکتا ہے۔
 پہنچتا اور نہ ہی يہ خطرناک ہوتا ہے۔

 
 شديد جذبات

کافی طاقت استعمال ہوتی ہے اور يہ جذبات ميں شدت پيدا  والدت ايک خوش کن، مشکل اور تهکا دينے واال عمل ہے۔
ہوسکتا  آپ کبهی ہنسيں گی اور کبهی روئيں گی، کبهی مشقت اٹهائيں گی اور کبهی پرسکون ہوجائيں گی۔ کرديتے ہيں۔

ت سی عورتيں خود پر قابو نہ رکه پانے کے خيال سے ڈرتی بہ ہے آپ کو قے ہوجائے، يا بار بار ٹوائلٹ جانا پڑے۔
والدت کے دوران آپ اپنے قدرتی جذبات و احساسات کے لحاظ سے عمل کريں اور انہيں روکنے کی کوشش نہ  ہيں۔

  اپنے جسم پر بهروسہ رکهيں۔ کريں۔
 

 کهڑی حالت، نصف بيٹهی ہوئی حالت )وضع(والدت کے دوران پوزيشنيں 
دائی عام طور پر آپ کو اس بارے ميں اچهے  کو کرنا ہے کہ آپ کهڑی ہونا، بيٹهنا يا ليٹنا چاہيں گی۔ يہ فيصلہ آپ 

مستعد  بار بار اپنی پوزيشن بدلتی رہيں۔ مشورے دے سکتی ہے کہ آپ کيلئے يہ عمل کس طرح آسان ہوسکتا ہے۔
 رہيں۔
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 والدت کے مختلف مراحل

اس حصے کے دوران آپ گهر پر رہتی ہيں، ہسپتال ميں  ہ کہا جاتا ہے۔والدت کے ابتدائی حصے کو پوشيدہ مرحل
 ہر درد کے –دردوں ميں باقاعدگی نہيں ہوتی ہے  يہ پوشيدہ مرحلہ کئی گهنٹے يا کئی دن جاری رہ سکتا ہے۔ نہيں۔

ں درد اس عرصے مي کچه گهنٹوں کے لئے درد غائب بهی ہوسکتا ہے۔  منٹ کا وقفہ ہوسکتا ہے۔20 سے 15درميان 
آپ کو حرکت  اکثر شرم گاہ سے تهوڑا سا خون اور ليس بهی خارج ہوسکتی ہے۔ کچه خاص تکليف دہ نہيں ہوتے ہيں۔

آپ کو بچے کی حرکت  جب دردوں ميں لمبا وقفہ ہو تو سوجائيں، آرام کريں۔ جاری رکهنی چاہئيے، چلتی پهلتی رہيں۔
 پ کو توانائی ملتی رہے۔کهانا پينا جاری رکهيں تاکہ آ محسوس ہونی چاہئيے۔

 
اب درديں کم وقفے سے ہونے لگيں گی اور عام طور پر اسی مرحلے  ۔دوسرے حصے کو مستعد مرحلہ کہا جاتا ہے

ہر مرتبہ  دردوں کے بيچ پانچ منٹ سے لے کر دو منٹ تک کا وقفہ ہوسکتا ہے۔ ميں ہسپتال سے رابطہ کيا جاتا ہے۔
 ہونے واال بچہ نيچے پيژو کی طرف آنے لگتا ہے۔ رحم کا منہ کهلنے لگتا ہے۔ درد تقريبا ايک منٹ برقرار رہتا ہے۔

اس سے آپ کو اس مرحلے ميں توانائی اور  تهوڑا سا کها پی ليجئے۔ اس کام ميں جسم کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔
ليٹے رہنے  ہئيے۔حرکت ميں رہئيے، کمرے ميں ادهر ادهر چلئيے، بار بار اپنی پوزيشن بدلتے ر ہمت حاصل ہوگی۔

 سے عام طور پر درد زيادہ تکليف دہ محسوس ہوتے ہيں۔
 

جب بچے کا باہر  آپ کو محسوس ہوگا کہ بچہ اندام نہانی اور مقعد کی طرف بوجه ڈال رہا ہے۔ زور لگانے کا مرحلہ۔
ود زور لگا کر باہر اب درد اٹهنے پر آپ خ نکلنے کا وقت آپہنچتا ہے تو دائی آپ کا معائنہ کرکے آپ کو بتائے گی۔

دائی مناسب پوزيشن اختيار کرنے ميں آپ کی مدد  يہ مرحلہ تقريبا ايک گهنٹہ ليتا ہے۔ نکلنے ميں بچے کی مدد کريں۔ 
آپ کو آہستہ سے نيچے کی طرف دهکا دينا  کرے گی تاکہ آپ اپنے جسم کو بهرپور طريقے سے استعمال کرسکيں۔

 کے سر اور کاندهوں کا سائز باقی جسم کے مقابلے ميں بڑا ہوتا ہے اور اسی بجے ہوگا تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔
 باقی جسم آسانی سے باہر آجاتا ہے۔ ميں زيادہ وقت لگتا ہے۔

 
آپ کو  نکلتا ہے۔) آنول(بچے کے پيدا ہونے کے بعد پالسنٹا  تيسرے مرحلے کو آنول نکلنے کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔

پالسينٹا بڑا محسوس ہوتا ہے، ليکن نرم  رحم سکڑ سکڑ کر پالسينٹا کو باہر پهينکتا ہے۔ دوبارہ درد زہ محسوس ہوگا۔
 ہوتا ہے۔ يہ مرحلہ عام طور پر آسان ہوتا ہے۔

 
  !بچہ جنم لے چکا ہے

بچے کی پيدائش کے فورا بعد دائی  بچہ اپنے پهيپهڑے کهولنے کے لئے چيختا ہے اور خود سانس لينا شروع ہوتا ہے۔
پيدائش کے بعد بچے کے لئے اچها  پهر بچہ آپ کو پکڑاديا جاتا ہے۔  ہے کہ سب کچه ٹهيک ٹهاک ہے۔چيک کرتی

پچہ والدت کے طويل مرحلے سے گزرا ہے  ہے کہ وہ آپ کا لمس محسوس کرے اور آپ کے سينے پر ليٹ سکے۔
ے کے ساته ہی ماں کی کئی بچے پيدا ہون اب آپ دوده پالسکتی ہيں۔ اور اسے سکون اور حرارت کی ضرورت ہے۔

دائی اور نومولود بچوں کی  بچہ نظر ٹکا کر ديکهتا ہے۔ اپنے بچے کو ديکهئيے۔ چهاتی چوسنا شروع کرديتے ہيں۔
 نرس آپ کی مدد کريں گی تاکہ بچے کو حرارت اور تحفظ ملے اور وہ ٹهيک طرح سانس لے سکے۔

 
 والدت کے بعد ابتدائی گهنٹے

پهر آپ دونوں کو شعبہ پيدائش ميں منتقل  پہلے دو گهنٹے شعبہ پيدائش ميں ہی رہيں گے۔آپ اور بچہ پيدائش کے بعد 
آپ کو  والدت کے بعد اندام نہانی سے کچه خون بہنا نارمل ہے۔ دائی آپ کا اور بچے کا خيال رکهے گی۔ کيا جائے گا۔

 باوجود عام ہے کہ عورتيں بيدار والدت کے دوران تهکن ہونے کے اور بچے کو بهی آرام اور حرارت ملنی چاہئيے۔
اگر آپ چاہيں  اب آپ اچهی طرح آرام کيجئے اور اپنے بچے سے واقفيت پيدا کيجئے۔ اور چست محسوس کرتی ہيں۔

بعض عورتيں اپنے قريبی رشتہ داروں کا  تو آپ کو کهانا اور مشروب پيش کيا جائے گا اور آپ نہا بهی سکتی ہيں۔
 يں۔مالقات پر آنا پسند کرتی ہ
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 والدت کے دوران کيا ہوسکتا ہے
 

 انہام ندام کا پهٹنا اور زخم، چيرا لگانا اور ٹانکے/خراشيں
بعض دفعہ  بچے کے باہر نکلنے کے وقت، اکثر اندام نہانی کے دہانے پر اور اس کے اندر کچه زخم ہوجاتے ہيں۔

اگر اندام نہانی کا کچه حصہ پهٹا ہو  انا پڑتا ہے۔بچے کو جلد نکالنے کے لئے دائی يا ڈاکٹر کو اندام نہانی پر چيرا لگ
دائی اور ڈاکٹر،  آپ کو اس جگہ پر سن کرديا جائے گا۔ يا زخم ہوا ہو تو اسے والدت کے بعد فورا سينا ضروری ہے۔

 دونوں کو ٹانکے لگانے آتے ہيں۔
 

 اگر آپ کا ختنہ ہوچکا ہے
ی کو نہيں کهوال گيا تو يہ کام والدت کے دوران، بچے کے اگر آپ کا ختنہ ہوچکا ہے اور اب سے پہلے انہام ندان

حکام صحت نے اس بارے ميں اصول وضع کئے ہيں کہ يہ کام کس طرح انجام ديا  نکلنے سے پہلے کيا جائے گا۔
آپ  پيدائش کی تمام دائيوں اور ڈاکٹر کے لئے ان اصولوں کا جاننا ضروری ہے۔ نارويجين ہسپتالوں کے شعبۂ جائے۔
نارويجين قانون کے مطابق کهولے جانے کے بعد اندام نہانی کو دوبارہ سيا نہيں   جگہ پر سن کرديا جائے گا۔کو اس

آپ کو والدت کے بعد يہ عجيب محسوس ہوگا کيونکہ  جاسکتا ہے يعنی بعد ميں يہ پہلے کی طرح تنگ نہيں رہے گی۔
حفظان صحت  وسکتا ہے کہ جلد ميں کچه تکليف ہو۔آپ کو اپنا آپ کهال لگے گا اور ہ آپ کو اس کی عادت نہيں ہے۔

دوسری سب عورتوں کی  بہت ضروری ہے لہذا باتهروم جاتے وقت پانی سے بغير صابن کے اچهے سے دهوئيں۔
  طرح آپ کو بهی والدت کے بعد اندام نہانی کے اردگرد کے پٹهوں کو مضبوط بنانے کی ورزش کرنی چاہئيے۔

 
 درد کم کرنے کے طريقے

 آپ کے لئے ان طريقوں سے والدت آسان ہوسکتی ہے اگر والدت آپريشن کی طرح نہيں ہوتی ہے۔عام 
 آپ حرکت ميں رہيں اور چليں پهريں 
 آپ کا مساج کيا جائے 
 آپ شاور لے ليں 
 نيم گرم پانی کے ٹب ميں بيٹهيں 
 کوئی قريبی قابل بهروسہ شخص آپ کو سہارا دے اور مدد کرے 

 
دائی اور دوسرے لوگ جو وہاں موجود ہوں، آپ کی  دت کے دوران کم تکليف ہوتی ہے۔جب آپ پرسکون ہوں تو وال

 والدت کے دوران سبهی عورتوں کو حوصلہ افزائی اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدد پر تيار ہوتے ہيں۔
 

 درد کم کرنے کے دوسرے ذرائع
 

آپ کو دی جانے والی دوائيوں سے  فی نہيں ہوتيں۔درد کرنے کی عام گولياں درد زہ کم کرنے کيلئے اکثر کا گولياں۔
بچے پر اثر پڑتا ہے۔ اس لئے محض چند دوائياں ہی والدت کے وقت درد کم کرنے کے لئے استعمال کی جاسکتی 

  ہيں۔
 

آپ ہوش  بيہوش کرنے کا ماہر ڈاکٹر ايپی ڈورل ٹيکا لگاتا ہے۔ ايپی ڈورل ٹيکا درد زہ کے خالف اچها اثر دکهاتا ہے۔
  يں رہتی ہيں ليکن درد زہ اٹهنے کے وقت آپ کو بہت کم تکليف ہوتی ہے يا بالکل تکليف نہيں ہوتی ہے۔م
  

 کئی دائياں ايکوپنکچر کرنا چانتی ہيں۔  کرنے کے لئے مؤثر ہے۔ايکو پنکچر بهی والدت کے وقت تکليف دور
 

 چمٹی، پمب سے بچے کو باہر کهينچنا
اگر بچے کو جلد باہر نکالنا ضروری ہو يا اگر  وجائيں تو دائی ڈاکٹر کو باللے گی۔اگر والدت کے دوران مسائل پيش ہ

ڈاکٹر چمٹی کے ذريعے يا ايک ايسے آلے  گی۔/آپ ميں بچے کو دهکيلنے کی ہمت نہ ہو تو ڈاکٹر آپ کی مدد کرے گا
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 کوئی نقصان نہيں ہوتا ہے۔
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 بڑا آپريشن/سيزيرين
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خون کے لوتهڑے بننے سے  سيزيرين کے بعد پہلے دو يا تين دن آپ کو درد کم کرنے کی دوائياں درکار ہوتی ہيں۔

آپ بچے کو عام حاالت کی طرح دوده  بچاؤ کے لئے ضروری ہے کہ آپ حرکت کرتی رہيں اور چلتی پهرتی رہيں۔
  ميں ٹهہرايا جاسکتا ہے۔)ميٹرنٹی وارڈ(ۂ پيدائش شعبسيزيرين کے بعد آپ کو چار پانچ روز  پالسکتی ہيں۔

 
 

 اگر بچہ والدت سے پہلے فوت ہوجائے تو کيا ہوگا؟
اگر کوئی مسئلہ ہوجائے تو آپ  ناروے ميں ايسا بہت کم ہوتا ہے کہ بچہ والدت سے پہلے پيٹ ہی ميں فوت ہوجائے۔

گر آپ کے خيال ميں بچے کو کوئی مسئلہ ہے ا محسوس کريں گی کہ بچہ بہت پرسکون ہے يا حرکت نہيں کررہا ہے۔
دائی اور ڈاکٹر   گهنٹوں سے زيادہ انتظار نہ کريں۔24  کو فون کيجئے۔)ميٹرنٹی وارڈ(شعبۂ پيدائش تو ڈاکٹر، دائی يا 

آپ کا معائنہ کريں گے، الٹراساؤنڈ اور دوسرے معائنہ جات کی مدد سے وہ ديکه پائيں گے کہ آيا بچہ زندہ ہے يا فوت 
 بہرحال والدت عام طريقے سے انجام پائے گی۔ بچے کے فوت ہونے کی وجہ جاننا ہميشہ ممکن نہيں ہوتا۔ وچکا ہے۔ہ

کئی عورتوں کو يہ صورت حال عجيب لگتی ہے اور وہ بچے کو سيزيرين کے ذريعے باہر نکالے کی خواہش کرتی 
آپ کے جسم کے لئے بہترين اور محفوظ  شن ہے۔ليکن سيزيرين ميں آپ کے خطرہ زيادہ ہے کيونکہ يہ ايک آپري ہيں۔

ميٹرنٹی (شعبۂ پيدائش والدت کے بعد  آپ  آپ کو درد کم کرنے کی دوائياں دی جائيں گے۔ ترين عام والدت ہی ہے۔
   ميں رہ سکتی ہيں اور آپ کو وہ مدد فراہم کی جائے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔)وارڈ

 
اگلی مرتبہ  ا جائے تو بعض اوقات اس کی وفات کی وجہ پتہ چل جاتی ہے۔اگر والدت کے بعد بچے کا معائنہ کي

آپ کو حمل کے دوران اضافی  ہوسکتا ہے کہ آپ کے لئے اور بچے کے لئے حمل اور والدت بالکل نارمل رہے۔
  معائنوں کی پيشکش کی جائی گی۔
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 3صہ ح
 

 عرصہ زچگی سے متعلق الفاظ کی فہرست 
 

Barsel زچگی 
Barselbesøk عرصہ زچگی ميں مالقات 
Hjemmebesøk گهر پر مالقات 
Brystmelk ماں کا دوده 
Amming دوده پالنا، رضاعت 
Råmelk کولوسٹرم/شروع کا خام دوده 
Brystknopper نپل 
Selvregulering بچے کا اپنی ضرورت کے حساب سے دوده پينا 
Barnelegevisitt بچوں کے ڈاکٹر کا دورہ 
Gulsott يرقان 
Bleie نيپی، بچے کا پيڈ 
Bind ماہواری پيڈ 
Blødninger خون جاری ہونا 
Renselse صفائی 
Sårbarhet خطرہ 
Postnatal depresjon / fødselsdepresjon آسانی سے مجروع ہوجانا 
Sting ٹانے 
Etterkontroll والدت کے بعد معائنہ 
Samleie ہم بستری 
Prevensjon رائعئع حمل ذ ما 

 
 
 

 عرصہ زچگی
 

يہاں آپ چند دن قيام کرسکتی  والدت کے کچه گهنٹے بعد آپ کو اور بچے کو شعبہ زچگی ميں منتقل کرديا جاتا ہے۔
 ہيں تاکہ اس عرصے ميں آپ دوده پالنا شروع کرسکيں اور والدت کے بعد آرام کرسکيں۔

 
" ماں اور بچے کے لئے خاص طور پر مناسب"ناروے ميں زيادہ تر ہسپتالوں کے شعبہ والدت اور شعبہ زچگی 

اس طرح آپ  اس کا مطلب ہے کہ آپ اور بچہ والدت کے بعد سارا وقت ايک ہی کمرے ميں رہتے ہيں۔ ہوتے ہيں۔
وہ لوگ آپ کو يہ بهی  عملہ دوده پالنے ميں آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے بچے سے واقفيت حاصل کرسکتی ہيں۔

لے جاتے ہيں، اور آپ بچے کو اس طرح نہالئيں گی اور اس کی دوسری سکهائيں گے کہ نيپی کس طرح بد
  جب آپ کو ضرورت ہو تو عملہ چند گهنٹے بچے کو سنبهال بهی سکتا ہے۔ ضروريات کسی پوری کريں گی۔

 
 فيملی روم

 کسی بعض ہسپتالوں ميں بچے کا باپ يا کوئی اور شخص والدت کے بعد آپ کے اور بچے کے ساته رہ سکتا ہے۔
ساته قيام  اور کو ساته ٹهہرانے کی يہ سہولت اکثر زچگی ہوٹل يا شعبہ والدت کے فيملی روم ميں فراہم کی جاتا ہے۔

  کرنے والے شخص کو اکثر اپنی خوراک اور رہائش خرچ ادا کرنا پڑتا ہے۔
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 بچے کی صالحيتيں اور ضرورتيں۔

نومولود بچے کو زيادہ دور کی چيزيں  س جان ہے۔بچہ اس وقت کئی حسيں رکهتا ہے اور وہ ايک چهوٹی سی حسا
بچہ ان لوگوں کی آوازيں بهی پہچان ليتا  چند دن بعد بچہ اپنی ماں کا چہرہ پہچاننا شروع کرديتا ہے۔ نظر نہيں آتيں۔

بچے اپنی خوراک اور ديکه  وہ ماں يا باپ کے ساته لگ کر رہنا پسند کرتے ہيں۔ ہے جو اسے اکثر سنائی ديتی ہيں۔
ہم ہميشہ بچے کی ضرورت  وہ خود کچه نہيں کرسکتے۔ بهال کے لئے مکمل طور پر ہم بالغوں کے محتاج ہوتے ہيں۔

 يا خواہش سمجه نہيں پاتے ليکن جب کوئی بچے روئے تو ہميں اسے اٹها کر پيار سے چپ کرانا چاہئيے۔
 ں۔بجے سخت سلوک جيسے جهٹکا يا زور سے ہالئے جانا برداشت نہيں کرسکتے ہي

 
بعض بچے روزانہ پاخانہ کرسکتے ہيں اور بعض بچے  آپ چاہيں تو بچے کو روزانہ نہالئيں يا اس سے کم نہالئيں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو  البتہ ہر بچے کا روزانہ کئی مرتبہ پيشاب کرنا ضروری ہے۔ ہفتے ميں چند مرتبہ۔
 کافی دوده مل رہا ہے۔

 
 والدت کے بارے ميں گفتگو

اچها ہوگا کہ آپ والدت کے  ت آپ کی زندگی اور باقی سب عورتوں کی زندگی ميں بهی ايک اہم واقعہ ہے۔والد
اگر والدت کے دوران آپ کو غيرمتوقع تجربات ہوئے ہيں  دوران ہونے والے واقعات کے بارے ميں بات چيت کريں۔

ن آپ اس دائی يا ڈاکٹر سے بات کرنے شعبہ زچگی ميں قيام کے دورا تو ان کی وضاحت حاصل کرنا اچها رہے گا۔
اگر آپ کو کسی چيز سے پريشانی ہوئی ہے تو آپ  کے لئے کہلواسکتی ہيں جو والدت کے دوران آپ کے ساته ته۔

والدت کے چند ہفتوں بعد ہسپتال سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہيں تاکہ آپ کچه وقت گزرنے کے بعد اپنے تجربات پر 
 نظرثانی کرسکيں۔

 
 دت اور شعبہ زچگی کے طور طريقےشعبہ وال

شعبہ زچگی ميں  ہسپتال ميں کام کرنے والے تمام افراد کا کام ہے کہ وہ آپ کی اور آپ کے بچے کی مدد کريں۔
اگر آپ کو کوئی بات ٹهيک سے معلوم نہ  ايسے اصول ہوتے ہيں کہ آپ يہاں کيا کرسکتی ہيں اور کيا نہيں کرسکتيں۔

چونکہ ہم ايک دوسرے سے مختلف ہيں ہوسکتا ہے کہ آپ کی سب خواہشات پوری  جئے۔ہو تو آپ عملے سے پوچه لي
اگر آپ کے کمرے ميں دوسری عورتيں بهی رہ رہی ہيں تو آپ سب کيلئے ايک دوسرے کا لحاظ رکهنا  نہ ہوپائيں۔

  ضروری ہے۔
 

 شعبے ميں مالقاتيوں کا آنا
زيادہ تر عورتيں زچگی کے دوران  يات رکهتی ہيں۔مالقات کے سلسلے ميں عورتيں مختلف خواہشات اور ضرو

کچه عورتيں اپنے گهر جا کر ہی سہيليوں اور دوستوں سے ملنا بہتر  مالقاتيوں کا آنا بہت ہی اچها سمجهتی ہيں۔
آپ کو ان  دوسری عورتوں کے لئے والدت کے بعد ابتدائی دنوں ميں مالقاتيوں کا آنا اہم ہوتا ہے۔ سمجهتی ہيں۔
اگر آپ سے ملنے کے لئے لئی لوگ آرہے  ا لحاظ ضروری کرنا چاہئيے جو آپ کے کمرے ميں مقيم ہيں۔عورتوں ک

ہيں تو بہتر ہوگا آپ لوگ کمرہ مالقات ميں يا کسی اور کامن روم ميں چلے جائيں۔ اس طرح آپ کے کمرے ميں مقيم 
ت کے مالقاتی آنے کی وجہ سے اگر کمرے ميں کسی اور عور دوسری عورتوں کے سکون ميں خلل نہيں آئے گا۔

  آپ کو مشکل محسوس ہو تو آپ عملے سے مدد طلب کرسکتی ہيں۔
 

 کهانا
اگر آپ اپنی ضرورت بتاديں تو والدت کی زيادہ تر جگہوں پر ايسا کهانا تيار کيا جاسکتا ہے جو آپ کے لئے مناسب 

اگر آپ گهر سے  بهی مہيا کی جاسکتی ہے۔حاال کهانا، يا اگر آپ کو کسی اور خاص چيز کی ضرورت ہو تو وہ  ہو۔
کهانا منگوا کر کهانا چاہتی ہيں تو آپ ہسپتال کا باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت مانگ سکتی ہيں يا عملے 

 سے کهانے کا انتظام کرنے کے لئے کہہ ديجئے۔
 

 بچے کی ديکه بهال کے اس نازک وقت ميں ماں اور روايات پر عمل کرنا زچگی کے عرصے ميں اچها لگتا ہے۔
 کے عملے کو بتائيے کہ آپ کے )ميٹرنٹی وارڈ(شعبۂ پيدائش  لئے زيادہ تر ملکوں کی اپنی اچهی روايات ہوتی ہيں۔

 لئے اور آپ کے گهر والوں کے لئے کون سی روايات اہم ہيں۔
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 بچے کی ديکه بهال کے پرانے اور نئے طور طريقے

تی ہے کہ آج کل بچے کی ديکه بهال کے محض چند ہی اصول ہيں اور زيادہ درد کئی نانيوں اور داديوں کو حيرت ہو
پہلے کئی ماؤں کو يہ سکهايا جاتا تها کہ ناف کو ايک خاص  :ناف کی احتياط کی مثال ليجئے سر نہيں کيا جاتا۔

 بہ پٹی کی جائے۔طريقے سے صاف کرنا چاہئيے۔ ناف پر پاؤڈر چهڑکاجائے يا کريم لگائی جائے اور دن ميں کئی مرت
ناف کو خشک رکهنا چاہئيے ليکن آپ بچے کو عام طريقے سے  اب ايسی کسی بات پر عمل نہيں کيا جاتا ہے۔

ناف کا سرا خشک ہوجائے گا۔ ايک ہفتے ميں ناف  صرف بعد ميں اچهی طرح جلد خشک کرديجئے۔ نہالسکتی ہيں۔
 ٹهيک ہوجاتی ہے۔

 ہم شايد اب بچوں کی قدرتی نشونما کو بہتر سمجهتے ہيں۔ ن ہوگئی ہيں۔کئی دوسری چيزيں بهی پہلے کی نسبت آسا
 لہذا پرانے وقتوں کی ہدايات اور روايات ہميشہ درست ترين نہيں ہوتيں۔

 
 بچے کے معائنے اور ٹيسٹ

ئے ڈاکٹر آپ کو ہربات سمجها والدت کے بعد پہلے يا دوسرے دن بچوں کا ڈاکٹر آکر آپ کا تفصيلی معائنہ کرتا ہے۔۔
اگر ڈاکٹر کو آپ کے بچے کے اضافی ٹيسٹ لينے يا معائنے کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کو وجہ بتائی جائے  گا۔
 جن بچوں کو ہيپی ٹائٹس بی يا ٹی بی کے حفاظتی ٹيکے کی ضرورت ہو، انہيں مطلوبہ ٹيکہ لگاديا جائے گا۔ گی۔

 
يہ مفت ہے اور  ا ايک خون کا ٹيسٹ ليا جاتا ہے۔ پيدائش کے بعد سب بچوں ک) اور کئی دوسرے ملکوں ميں(ناروے 

 سے 2011خزاں  اگر آپ نہيں چاہتے ہيں کہ يہ ٹيسٹ کيا جائے، آپ کو دائی کو بتانا ضروری ہے۔ رضاکارانہ ہے۔
ہر سال صرف   مختلف بيماريوں کی جانچ کی جائے۔23ارادہ کيا گيا ہے کہ خون کے ايک ہی نمونے کے ذريعے 

  يماريوں کے ساته  پيدا ہوتے ہيں اور ادويات اور خاص خوراک کے ذريعے ان کا عالج مکمن ہے۔چند ہی بچے ان ب
 

 گهر واپس جانا
شعبہ زچگی سے رخصت ہونے سے پہلے دائی آپ کو گهر پر گزرنے والے وقت کے بارے ميں مفيد مشورے دے 

ے کچه کاغذات بهی لے جانے کو مليں آپ کو ہسپتال س آپ کو جس بات کا بهی جواب درکار ہے، پوچه ليجئے۔ گی۔
بچے کا نام  ہسپتال پاپوليشن رجسٹر ک اپ کے بچے کی پيدائش کی اطالع کرتا ہے۔ انہيں سنبهال کر رکهئيے۔ گے۔

 درج کروانے کے لئے اور بچوں کا وظيفہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو فارم بهيجا جائے گا۔
 

 لڑکوں کا ختنہ
 سے پتہ کيجئے کہ ختنہ کہاں کرايا )ميٹرنٹی وارڈ(شعبۂ پيدائش  جازت ہے۔ناروے ميں لڑکوں کے ختنے کی ا

 جاسکتا ہے۔
 

ناروے اور ديگر نارڈک ممالک ميں ايسے تربيت نہ رکهنے والے افراد کی طرف سے ختنہ کے ايسے کئے واقعات 
کا ختنہ کروانا ضروری ناروے ميں طبی اعتبار سے لڑکوں  پيش آئے ہيں جن کی وجہ سے پيچيدگياں پيدا ہوئی ہيں۔

ہم ختنہ کے لئے کسی پيشہ ور شخص سے رابطہ  نہيں ہے، ليکن ثفافتی وجوہات کی بنا پر ختنہ کی اجازت ہے۔
 کرنے کی تجويز کرتے ہيں۔

 
 لڑکيوں کا ختنہ

 ں ہے۔نارويجين قانون ميں لڑکيوں کا ختنہ منع ہے۔ اب دنيا کے زيادہ تر ملکوں ميں لڑکيوں کے ختنے کی اجازت نہي
 ناروے ميں رہنے والوں کے لئے يہ بهی منع ہے کہ وہ ختنہ کرانے کے لئے لڑکيوں کو کسی اور ملک ميں بهيجيں۔

اگر آپ کے خاندان ميں ختنے کی رسم ہے تو آپ کو يہ بات عجيب اور مشکل لگے گی کہ يہاں اس کی اجازت نہيں 
وہ  يجين قانون کے بارے ميں معلومات دے سکتے ہيں۔وہ آپ کو نارو ہيلته کلينک کے عملے سے بات کيجئيے۔ ہے۔

 ان دوسرے خاندانوں سے بهی آپ کا رابطہ کرواسکتے ہيں جو پہلے اس موضوع پر بات چيت کرچکے ہيں۔
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 رضاعت

اس ميں تمام اہم غذائی اجزا موجود  يعنی کہ ماں کا دوده۔–آپ کا جسم بچے کے لئے بہترين خوراک تيار کرتا ہے 
  اس ميں اجزا کا تناسب درست ہوتا ہے، اس کا درجہ حرارت درست ہوتا ہے اور يہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ ہوتے ہيں۔

اپنے بچے کو زندگی کا اچها آغاز فراہم کرنے کے لئے آپ اپنی طرف سے اہم ترين کام يہی کرسکتی ہيں کہ اسے 
اسی طرح بعض عورتوں کو دوده پالنے  ۔بعض بچوں کو چهاتی سے دوده پينے ميں مشکل ہوتی ہے اپنا دوده پالئيں۔

دائيوں اور بچوں کی نرسوں کا فرض ہے کہ آپ کی مدد  ايسی صورت ميں مدد طلب کيجئے۔ ميں مشکل ہوتی ہے۔
 شعبہ زچگی سے گهر واپس جانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا بچہ آسانی سے آپ کا دوده پينے لگے۔ کريں۔

 3 سے 2آپ کو دن بهر ميں  پانی کا جگ اپنے قريب رکهئيے۔ ياس لگتی ہے۔دوده پالنے سے اکثر ماں کو زيادہ پ
 ليٹر پانی پينے کی ضرورت ہے۔

 
 شروع کا خام دوده

يہ پيال اور گاڑها ہوتا ہے اور عام دوده جيسا نہيں دکهائی  خام دوده سے مراد شروع ميں پيدا ہونے واال دوده ہے۔
اگر بچہ پہلے دن چهاتی سے دوده چوسے تو اسے يہ  دست غذا ہے۔يہ آپ کے نوزائيدہ بچے کے لئے زبر ديتا۔

شروع کے دنوں ميں خام دوده مکمل طور پر خوراک کی ضرورت پوری  غذائيت سے بهرپور دوده ميسر آتا ہے۔
 ها۔دوده نچوڑ کر ضائع کرديا جاتا ت بعض ثقافتوں ميں يہ سمجها جاتا تها کہ خام دوده بچے کيلئے اچها نہيں۔ کرتا ہے۔

 يہ پيال خام دوده خاص طور پر نوزائيدہ بچے کے لئے بنتا ہے۔ يہ خيال غلط تها۔
 

 رضاعت کا آغاز
اگر شروع کے دنوں ميں آپ کو  ماں کی چهاتی ميں جتنا دوده ہو، بچہ قدرتی طور پر اس سے گزارا کرليتا ہے۔

 که سکتی ہيں کہ کچه قطرے نکل آتے ہيں۔نپل کو تهوڑا سا نچوڑ کر آپ دي چهاتی خالی محسوس ہو تو فکر نہ کريں۔
دوده دو تين، چار دن بعد زيادہ مقدار ميں آنا شروع ہوتا ہے اور جتنا عرصہ بچہ ماں کے دوده پر  يہی کافی ہے۔

 رہے دوده بنتا رہتا ہے۔
 

يح طرح مدد حاصل کرکے يہ يقينی بنائيں کہ بچہ منہ ميں صح بچہ جتنی مرتبہ چاہے، اسے دوده پينے ديا جائے۔
زيادہ تر والدت کے بعد  شروع ميں اکثر رگڑ محسوس ہوتی ہے ليکن تکليف نہيں ہونی چاہئيے۔ چهاتی پکڑ رہا ہے۔

اس سے چهاتيوں کو دوده بنانے  اب بچہ زيادہ مرتبہ دوده پينا چاہتا ہے۔ دوسرا دن دوده پالنے کا اصل دن ہوتا ہے۔
اس دن آپ کا سارا وقت دوده پالنے اور  دا کرنے کے لئے يہ اہم ہے۔کی تحريک ملتی ہے اور دوده کی کافی مقدار پي

 !آہستہ آہستہ دوده پالنا آپ کے لئے آسان ہوتا جائے گا کهانے پينے ميں ہی لگ جاتا ہے۔
 

والدت کے بعد زيادہ تر تيسرے دن چهاتيوں ميں سوجن اور کچه تکليف ہوتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ آپ کو کچه بخار 
بچے  س کی وجہ يہ ہے کہ چهاتيوں کے غدود بهرپور طريقے سے دوده بنانے کا کام کررہے ہوتے ہيں۔ا ہوجائے۔

آپ کو دوده پالنے  تيسرے دن کے بعد سے ہر مرتبہ بچے کو زيادہ دوده ملتا جائے گا۔ کو بار بار دوده پالتی رہيں۔
ے والی دوسری عورتيں آپ کی حوصلہ افزائی اگر رضاعت کا اچها تجربہ رکهن ميں زيادہ وقفہ اور آرام نصيب ہوگا۔

 اور مدد کرسکتی ہوں تو اچهی بات ہے۔
 

 نوزائيدہ بچے کے لئے دوسری غذائيں؟
پہلے چه ماہ کے دوران بچے کو ماں کے دوده کے عالوہ اور کسی غذا کی ضرورت نہيں ہوتی۔ بچے کو پانی، 

کئی ملکوں ميں بچے کو  بهی ضرورت نہيں ہوتی ہے۔چينی والے پانی يا ماں کے دوده کے عالوہ دوسرے دوده کی 
بچے کی صحت کے لئے چينی واال پانی، شہد  !ايسا نہ کيجئے دوسرے مشروبات کی تهوڑی سے مقدار دينا عام ہے۔

 بچے کی صحت تب بہترين رہتی ہے جب اسے صرف ماں کا دوده ملتا ہو۔ واال پانی يا جوشاندہ وغيرہ مفيد نہيں ہے۔
آپ جتنا زيادہ عرصہ اپنا  مر کے بعد بچے کو ماں کے دوده کے ساته دوسری غذا دی جاسکتی ہے۔چه ماہ کی ع

 دوده پالسکيں، بچے کے لئے اچها ہوگا۔



23 23

 
”Ammehjelpen” (رضاعت کے لئے مدد) 

اگر آپ  اگر آپ کو مشکل ہو تو عملے کو بتائيے۔ کئی عورتوں کو دوده پالنے کے لئے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔
شعبۂ پيدائش   لئے دوده پالنا ممکن نہ رہے تو بچے کو دوسری غذا دينے کے لئے آپ کو مشورہ ديا جائے گا۔کے

 ايک تنظيم ہے جہاں عام ”Ammehjelpen”  اور آپ کا والدت کا کلينک آپ کی مدد کرے گا۔)ميٹرنٹی وارڈ(
کتابيں، ويڈيو اور دوسرے معلوماتی رضاعت کے بارے ميں  تجربے کار عورتيں آپ کو مدد اور مشورے ديتی ہيں۔

آپ نارويجين زبان کا ترجمہ کروانے اور مطلب سمجهنے کے لئے کسی اور سے مدد لے  ذرائع بهی موجود ہيں۔
 سکتی ہيں۔

 
 رضاعت کا اختتام

 جب آپ اپنا دوده چهڑوانے کا سوچ رہی ہوں تو پہلے آپ کو ميٹرنٹی کلينک سے مشورہ طلب کرنا چاہئيے۔
 

 سم ميں ہونے والی دوسری تبديلياںآپ کے ج
والدت کے بعد جسم ميں مزيد تبديلياں ہوتی ہيں اور  حمل کے دوران آپ کے جسم ميں بہت سے تبديلياں آتی ہگيں۔ 

پيٹ  جب چهاتياں دوده بنانا شروع کرتی ہيں تو ان کا حجم بہت بڑه جاتا ہے۔ نئے ہارمون اپنا کام شروع کرتے ہيں۔
 ہفتوں 40حمل کے ان  ليکن ابهی کچه عرصہ يہ ڈهيال اور باہر کو نکال ہوا رہے گا۔ ا ہوجاتا ہے۔والدت کے بعد چهوٹ

  اب جسم کو پہلی حالت ميں واپس آنے کے لئے وقت درکار ہے۔ کے دوران جلد اور پٹهے کهنچ کر بڑه چکے ہيں۔
 

 خون جاری ہونا
ون آتا رہے گا۔ پهر بتدريج خون ميں کمی آتی والدت کے بعد شروع کے دنوں ميں آپ کو بهاری حيض کی طرح خ

خون کے   دن بعد زيادہ تر عورتوں کو خون آنا رک جاتا ہے۔14 ايک ہفتے بعد خون کافی کم ہوجائے گا۔ جائے گی۔
جب آپ کو خون آنا بند ہوجائے گا تو يہ اخراج مزيد چند ہفتے جاری  ساته کچه ليس اور مائع اخراج بهی ہوتا ہے۔

 سے خون کی بو آتی ہے اور اس وجہ سے ہر مرتبہ ٹائلٹ سے فارغ ہوتے وقت آپ کو پانی کے ساته اس رہے گا۔
اس صورت ميں آپ کو  سوزش کی عالمت ہوسکتی ہے۔/اگر بہت تيز بو آرہی ہو تو يہ انفيکشن استنجا کرنا چاہئيے۔

 شعبہ والدت سے رابطہ کرنا چاہئيے۔
 

 نفسياتی ردعمل
کئی  نوں ميں آپ کو محسوس ہوگا کہ پہلے کی نسبت آنسو جلدی بہنا شروع ہوجاتے ہيں۔والدت کے بعد شروع کے د

آپ خوش باش ہوتی ہيں ليکن اگلے ہی لمحے آپ  عورتوں کو حمل کے دوران ہی اس تبديلی کا احساس ہوجاتا ہے۔
 آپ کو ديکه بهال اور جب تقريبا سبهی عورتوں کا يہ حال ہوتا ہے۔ يہ نارمل ہے۔ دکهی ہو کر رونے لگ جاتی ہيں۔

تاہم سب نئی  محبت، مدد اور دالسا، نيند اور آرام ملے گا تو آپ محسوس کريں گی کہ آپ کی حالت بہتر ہوگئی ہے۔
وقت کے ساته ساته آپ کو ماں  ماؤں کو اپنی ننهے بچے کی ذمہ داری کا خيال رہتا ہے جو ابهی ابهی دنيا ميں آيا ہے۔

 ہونے کی عادت ہوجائے گی۔
 

 عرصہ زچگی ميں نفسياتی مسائل
اگر آپ کو خوشی نہ محسوس ہوئی ہو اور آپ روزانہ دکهی اور مايوس رہتی ہوں، زيادہ روتی رہتی ہوں تو آپ کو 

آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی ديکه بهال  شايد آپ کو نيند نہيں آتی يا آپ کهانا نہيں کها سکتيں۔ مدد کی ضرورت ہے۔
اگر آپ اس صورت حال کا شکار ہيں تو آپ کو جلد از جلد مدد کی  ايت تهکاوٹ ہے۔نہيں کرسکتيں يا آپ کو نہ

آپ کو يا  گهر والوں کو آپ کی اور بچے کی مدد کرنی چاہئيے۔ اپنے گهر والوں کو اپنا حال بتائيے۔ ضرورت ہے۔
بطہ کرکے انہيں  کے عملے سے يا ميٹرنٹی کلينک سے را)ميٹرنٹی وارڈ(شعبۂ پيدائش گهر کے کسی اور فرد کو 

اگر آپ کو جلد مدد مل جائے تو آپ تيزی سے صحت ياب  ماہر معالج آپ کی مدد کرسکتے ہيں۔ حاالت بتانے چاہئيے۔
 ہوسکتے ہيں۔
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 والدت کے بعد گهر ميں
 

  باپ کے لئے کام سے رخصت
گوں کو اس رخصت کے بعض لو  دن کی چهٹی لينے کا حق ہے۔14جو مرد تازہ ترين باپ بنے ہوں انہيں کام سے 

 عرصے ميں تنخواہ ملتی ہے ليکن بدقسمتی سے سب کو تنخواہ نہيں ملتی ہے۔
 

 ہيلته وزٹر
 شروع کے چند ہفتوں ميں کسی وقت آپ کے ہيلته اسٹيشن سے کوئی ہيلته وزٹر آپ کے گهر مالقات کرنے آئے گی۔

  آپ کلينک سے خود بهی رابطہ کرسکتی ہيں۔اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو يا اگر ہيلته وزٹر آپ کے پاس نہ آئے،
يہ ہيلته کلينک پر کيا جاسکتا ہے يا ہيلته وزٹر اپنے ساته   دنوں کے اندر بچے کا وزن لينا ضروری ہے۔10 سے 7

ہيلته کلينک  جب بچہ چه ہفتے کا ہوجائے تو اسے پہلے معائنہ صحت کے لئے لے جائيں۔ اسکيل لے کر آسکتی ہے۔
  سی عورتوں سے مليں گی جو تازہ ترين ماں بنی ہيں۔ميں آپ دوسری اي

 
 نيند اور آرام

نوزائيدہ بچے کو رات کے وقت بهی دوده پينا  بچے کو جنم دينے کے بعد آپ کو سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔
ل اگر شروع کے ہفتوں ميں آپ اپنے بچے کے سونے اور جاگنے کے اوقات کے مطابق اپنی نيند کا معمو ہوتا ہے۔

 اس کا مطلب يہ ہے کہ آپ کو دن کے وقت ضروری نيند ملنی چاہئيے۔ طے کرليں تو آپ کو زيادہ نيند ميسر آئے گی۔
حمل سے پہلے کی حالت پر واپس آنے کے لئے آپ کے جسم کو  خود کو حرکت ميں رکهنا بهی ضروری ہے۔

  لئے اچها نہيں ہے۔ہر وقت بستر ميں پڑے رہنا آپ کی صحت کے  ورزش يا حرکت کی ضرورت ہے۔
 

 بچہ کہاں سوسکتا ہے؟
آپ بچے کو اپنے بستر  بچے کو ہميشہ کمر پر لٹائيے يعنی بچہ سيدهے ليٹے۔ بچہ اپنے عليحدہ بستر ميں ہوسکتا ہے۔
بچہ آپ کے بہت قريب يا  ميں بهی ساته رکه سکتے ہيں ليکن اس صورت ميں کئی باتوں کا خيال رکهنا ضروری ہے۔

اگر آپ نے شراب پی ہو يا غافل کردينے والی کوئی دوائی استعمال کی ہو تو ہرگز بچے کو   ليٹے۔ساته لگ کر نہ
يہ مشورہ ديا جاتا ہے کہ  بچے کو کسی تمباکو نوش کے بستر ميں نہيں  سونا چاہئيے۔ اپنے بستر ميں نہ سالئيے۔

  بچے کا عليحدہ لحاف يا کمبل ہو۔
 

 بچے کے کپڑے اور دوسرا سامان
پيڈ قميضيں اور /ابتدا ميں نيپی  بچے کو شروع کے چند ہفتوں ميں زيادہ چيزوں کی ضرورت نہيں ہوتی ہے۔آپ کے

گهر کے باہر، آپ  پاجامے، ايک گرم کمبل، لحاف اور بستر ايسی چيزيں ہيں جن کی شروع ميں ضرورت ہوتی ہے۔
 يں دهوپ سے بچاجاسکے۔کے بچے کو ٹوپی کی ضرورت ہے، تاکہ سردی ميں گرم رہ سکتے اور گرمی م

 
آپ کو گهر کے اندر زيادہ درجہ  بچے کو کمرے کے درجہ حرارت يا باہر کے موسم کے حساب سے کپڑے پہنائيے۔
آپ اپنے   ڈگری ہے۔23 سے 21حرارت برقرار رکهنے کی ضرورت نہيں ہے، گهر کے اندر عام درجہ حرارت 

بچے کی گردن   بہت زيادہ کپڑے پہنا دئيے جاتے ہيں۔کئی بچوں کو کمرے ميں درجہ حرارت کم رکه سکتے ہيں۔
چهو کر محسوس کيجئے، ہاتهوں يا پيروں کو چهو کر اندازہ نہ کيجيے کيونکہ نوزائيدہ بچے کے ہاته پير ہميشہ کچه 

جن بچوں کو گرمی لگ رہی ہو وہ غصيلے  بچے کا جسم گرم ہونا چاہئيے ليکن پسينے واال نہيں۔ ٹهنڈے ہوتے ہيں۔
 بے چين ہو کر رونے لگتے ہيں۔اور 

 
ايسی چيزيں کرايے پر حاصل  اگر بچے کو کار ميں کہيں لے جانا ہو تو اسے کار ميں محفوظ سيٹه ميں بٹهايا جائے۔

  کی جاسکتی ہيں يا خريدی جاسکتی ہيں۔
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 بہن بهائيوں کا جالپا

ايک چهوٹے بچے کے  رکهنا چاہئيے۔اگر بچے کے بڑے بہن بهائی ہوں تو والدت کے بعد ان بچوں کا خاص خيال 
بعض دفعہ بڑے بچے بهی اس بات کا مکمل  لئے يہ سمجهنا آسان نہيں کہ ماں باپ سب بچوں کو بہت پيار کرتے ہيں۔

 شروع کے دنوں ميں بڑے بچوں کو زيادہ توجہ ديجئے اور ان کے ساته زيادہ وقت گزارئيے۔۔ شعور نہيں رکهتے۔
اکثر زيادہ پيار محبت کے چند دنوں سے ہی بڑے بچوں کا  کسی اور کو کرنے ديجئيے۔نوزائيدہ بچے کی ديکه بهال 

  اعتماد بحال ہوجاتا ہے۔
 

 مفيد مشورے
اس سے انفيکشن کے  ماں بننے والی سب عورتوں کو والدت کے بعد اچهے گرم کپڑے پہن کر رکهنے چاہئيے۔

ناروے ٹهنڈا ملک ہے اور اگر آپ کا بچہ گرمی کے  ئيے۔چهاتيوں کو محفوظ اور گرم رکهنا چاہ خالف بچاؤ ہوتا ہے۔
دراز، پاجامے اور جرسياں استعمال کرنی /موسم ميں نہ پيدا ہوا ہو تو آپ کو گرم جرابيں، پوری ٹانگوں کا زيرجامہ

  جب آپ بچے کو بچہ گاڑی ميں ڈال کر باہر لے جائيں تو اچهے اور مضبوط جوتے پہنيں۔ چاہئيے۔
 

 بخار
يہ بخار ايک دن بعد ٹهيک ہوجاتا  ں کو اس دن کچه بخار ہوجاتا ہے جس دن چهاتيوں ميں دوده اترے۔بعض عورتو

 اگر بخار ہو تو اگر آپ کی طبيعت ويسے ٹهيک نہ ہو تو اپنا درجہ حرارت چيک کريں۔ ہے اور خطرناک نہيں ہے۔
   سے رجوع کرکے مدد طلب کيجئے۔)ميٹرنٹی وارڈ(شعبۂ پيدائش 

 
 وناخون جاری ہ

اگر ايسا ہو تو آپ ميڈيکل ايمرجنسی  گهر واپس پہنچنے کے بعد اگر بہت زيادہ خون آتا رہے تو يہ نارمل نہيں ہے۔
 سے رابطہ کيجئيے يا واپس ہسپتال چلی جائيے۔

 
  ماہواری

ہيں کئی عورتيں جب تک اپنا دوده پالتی ر والدت کے بعد عورتوں کو پہلی ماہواری مختلف عرصے کے بعد آتی ہے۔
لہذا آپ ہم  يہ ذہن ميں رکهئيے کہ آپ کا ہيضہ ماہواری آنے سے پہلے خارج ہوتا ہے۔ انہيں ماہواری نہيں آتی ہے۔

  بستری کے نتيجے ميں حاملہ ہوسکتی ہيں۔
 

 جنسی تعلقات اور فيملی پليننگ اور مانع حمل کے ذرائع/ازدواجی
کئی کتابوں ميں ذکر ہے کہ چه ہفتے تک انتظار   ہيں۔والدت کے بعد جب آپ کو مناسب لگے آپ ہم بستری کرسکتی

کئی عورتيں والدت کے  اس کی کوئی طبی وجہ نہيں ہے ليکن اسے ايک اچها اصول سمجها جاتا ہے۔ کرنا چاہئيے۔
ہارمون کی تبديليوں کی وجہ سے اندام نہانی کچه زيادہ حساس  بعد پہلی ہم بستری کے موقع پر کچه فکرمند ہوتی ہيں۔

اس لئے آپ لوگوں کو دخول سے پہلے جسمانی قربت ميں کافی وقت استعمال کرنا چاہئيے   خشک ہوسکتا ہے۔اور
اگر آپ حاملہ نہيں ہونا چاہتيں تو آپ کو اور آپ کے ساتهی کو مانع  اور پهسلن پيدا کرنے والی کريم لگالينی چاہئيے۔

 12 سے 10 زيادہ آسان کونڈم کا استعمال ہے۔شروع کے عرصے ميں سب سے  حمل ذرائع استعمال کرنے چاہئيے۔
لگواسکتی ہيں۔ ڈاکٹر يا ") کوائل"انٹرايوٹرين مانع حمل ديوائس يا / سی ڈی يو آئی( IUCDہفتے بعد آپ اپنے اندر

 دائی سے آئيندہ فيملی پليننگ يا مانع حمل ذريعے کے متعلق پوچهئيے۔
 
  ماہ بعد معائنہ3 سے 2

 کروانے کے لئے بات کرسکتی (”etterkontroll”)د آپ خود ڈاکٹر يا دائی سے معائنہ والدت کے دو تين مہينے بع
آپ  يہ گائناکولوجيکل معائنہ ہوتا ہے اور آپ کو فيملی پليننگ يا مانع حمل ذرائع کی پيشکش کی جاتی ہے۔ ہيں۔

  ہيموگلوبن کی مقدار معلوم کرنے کے لئے خون کا ٹيسٹ بهی کراسکتی ہيں۔
 . 
 
 
 


