ਅਪਰੇਸਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼
ਵੂ ਮਨ ਹੈਲਥ ਔਪਸ਼ਨ
12409-109A Ave Edmonton, AB
Phone: 780-484-1124 / Medical Assistance Line: 780-940-1271
www.whol.ca
ਛਟ
ੁੱ ੀ: ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਸਲਾਹ ਨਦੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਨਿ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿ ਬਾਲਗ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਖੂਨ ਵਗਣਾ: ਤਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਨਤਆਾਂ ਤਿ ਥੋੜਾ ਤੇ ਨਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਨਹਣ ਦਾ ਅਨਭਵ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਅਿਸਰ 4-6 ਨਦਨ ਦੇ ਨਵਚਿਾਰ ਅਪਰੇਸਨ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਤਸੀਂ ਿਾਲੇ
ਧੁੱਬੇ ਲੂੰਘਾਾਂ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੜਵੁੱਲ ਨਵੁੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂ ੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ ਿੇ ਤਹਾਡੇ 3 ਮੈਿਸੀ ਪੈਡ 1 ਘੂੰਟੇ ਨਵੁੱਚ ਿਾਾਂ 1 ਪੈਡ ਹਰ 3 ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਲਈ ਨਭੁੱਿ ਨਰਹਾ
ਹੋਵੇ।






ਿੜਵੁੱਲ:
ਤਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਨਤਆਾਂ ਤਿ ਿੜਵੁੱਲ ਦਾ ਅਨਭਵ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਿਈ ਵਾਰ ਦਖਦਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਇਬੂਪਰੋਫੇਨ ਿਾਾਂ
ਟਾਈਲਨੌ ਲ ਨੂ ੂੰ ਤਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨਸਾਰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਗਰੁੱਭਾਸ਼ਯ ਮਸਾਿ ਵੀ ਿੜਵੁੱਲਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦੂ ਰ ਿਰਨ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੇਟ ਨੂ ੂੰ ਰਗੜਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਆਰਾ
ਿੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਈਯੂਡੀ (ਿਾਪਰਟੀ) ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਾਲਸ਼ ਨਾ ਿਰੋ।
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਿਾਾਂ ਹੀਨਟੂੰਗ ਪੈਡ ਵੀ ਤਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਰੁੱਖ ਿੇ ਦਰਦ ਦੂ ਰ ਿਰਨ ਨਵਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਿੇ ਿੜਵੁੱਲ ਿਾਰੀ ਰਨਹੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਹੋ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਨਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂ ੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ।
ਲਾਗ: 7 ਨਦਨਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਨਵਚ ਿਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ (ਨਿਵੇਂ ਨਿ ਸੂੰਭੋਗ, ਟੈਂਪੋਨ, ਉਂਗਲੀਆਾਂ, ਡੋਨਚੂੰਗ)। ਅਸੀਂ 7 ਨਦਨਾਾਂ ਲਈ ਤੈਰਨ, ਗਰਮ ਟੁੱਬ ਿਾਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਿੇ ਇਸਨਾਨ ਿਰਨਾ ਠੀਿ ਹੈ।
ਿੇ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਾਂ ਨਵੁੱਚੋਂ ਿਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਨਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਡਾਿਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ:





ਤਾਪਮਾਨ 6 ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਤੋਂ 38°C ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਹੂੰਦਾ ਹੈ
ਬਹਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਭਾਵ: 3 ਮੈਿਸੀ ਪੈਡ 1ਘੂੰਟੇ ਨਵਚ ਿਾਾਂ 1 ਪੈਡ ਹਰ 3 ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਨਵੁੱਚ ਨਭੁੱਿਣਾ
ਗੂੰਭੀਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਿੋ ਿੜਵੁੱਲ ਤੋ ਅਲਗ ਹੈ ਿਾਾਂ ਆਈਬੂਪਫ
ਰੋ ੇਨ ਿਾਾਂ ਟਾਈਲਨੌ ਲ ਦਆਰਾ ਮਿਤ ਨਹੀ ਹੂੰਦਾ।

ਡਾਿਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ (ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ): 780-940-1271
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿ
ੁੱ ਰਵਾਰ (ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਿੇ): 780-484-1124
✹ਨਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂ ੂੰ ਪਨਹਲਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਿਾਾਂ ਨਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਿਰੋ ਤਾਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਇਹ ਯਿੀਨ ਦਵਾ ਸਿੀਏ ਨਿ ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਉਨਚਤ ਡਾਿਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਨਮਲ ਸਿੇ। ਿੇ ਅਗਲੇ 10 ਨਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਇਸ ਪਰਨਿਨਰਆ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਨਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੂ ਮਨ
ਹੈਲਥ ਔਪਸ਼ਨ ਨੂ ੂੰ ਸੂਨਚਤ ਿਰੋ।

ਆਮ ਿਾਣਿਾਰੀ
24 ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਖਤਰਨਾਿ ਉਪਿਰਣਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਚਾਲਨ ਨਾ ਿਰੋ, ਿਾਾਂ ਉਹ ਨਿਨਰਆਵਾਾਂ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਨਿੁੱਥੇ ਮਾਨਨਸਿ
ਿਾਗਰਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਿਉ ਨਿ ਨਿਹੜੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਤਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਮਾਨਨਸਿ ਿਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।





ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਚੂੰਨਹ ਅਤੇ ਲੁੱਛਣ 7 ਨਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਿਾਣਗੇ (ਅਰਥਾਤ ਛਾਤੀ ਦੀ ਿੋਮਲਤਾ, ਥਿਾਵਟ, ਨਦਲ ਿੁੱਚਾ ਹੋਣਾ/ਉਲਟੀਆਾਂ)।
24 ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਯਮਤ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਦਬਾਰਾ ਸ਼ਰੂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਿਾ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਿਣਾ ਤਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਿੜਵੁੱਲ ਨੂ ੂੰ ਵਧਾ
ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਿੇ ਤਹਾਡੀ ਿੋਈ ਟੈਸਨਟੂੰਗ ਹੋਈ ਹੈ (ਨਿਵੇਂ ਨਿ ਪੈਪ, ਐਸਟੀਆਈ) ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੂੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਿਾਏਗਾ ਿੇ ਤਹਾਡਾ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਨਤੀਿਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ“ਿੋਈ ਖਬਰ ਚੂੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ 4 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਨਤਆਾਂ ਨਵਚ ਆਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਿੇ ਿੋਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਿਰੋ ਅਤੇ ਿੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ
ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿਲੀਨਨਿ ਨੂ ੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ।

ਿਨਮ ਿੂੰਟਰੋਲ:
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿ ਉਪਿ ਸ਼ਿਤੀ ਤਰੂੰਤ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤਸੀਂ ਿਨਮ ਨਨਯੂੰਤਰਣ ਅਰੂੰਭ ਿਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹੋ:
 ਆਈਯੂਡੀ: ਪਰਨਿਨਰਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਾਂ ਨਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 2 ਹਫਨਤਆਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਰਨਿਨਰਆ ਨਵਚ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
 ਗੋਲੀ, ਪੈਚ, ਨੂ ਵਾਨਰੂੰਗ ਅਤੇ ਡੀਪੋਪਵ
ਰੋ ਰ
ੇ ਾ: ਤਰੂੰਤ ਸ਼ਰੂ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਾਂਨਿ ਇਹ ਪਨਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੂੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ।
 ਨੇ ਿਸਪਲੇ ਨਨ: ਪਰਨਿਨਰਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਨਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

