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 ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਯੋਨੀ 'ਚ� ਖੂਨ ਦਾ ਵਿਹਣਾ  

(ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਮੇਤ)  
 

(1)    ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਯੋਨੀ ਰਾਹ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ 
(A) ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਗਰਭਪਾਤ 
 ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਆਂ ਿਵਚੱ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 10% 

ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚੱ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 50% ਤ� ਵਧੱ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ 
ਲੱਛਣ ਿਡਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਹਨ: 
- ਯੋਨੀ ਤ� ਥੋੜਹ੍ ੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਿਹਣਾ, ਜਮਨਾ ਜਾ ਂਿਟਸ਼ੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਬਨਾਂ; 
- ਪੇਟ ਿਵੱਚ  ਦਰਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਂਕਈ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ। 

 

(B) ਗਰਭਪਾਤ 
 ਿਜਆਦਾਤਰ ਕਾਰਨ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ  
 ਕਾਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

- ਜਮਾਂਦਰੂ ਿਵਕਾਰ, ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਅਤ ੇਜਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾ,ਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਿਵਕਾਰ 
- ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 
- ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾ ਂਿਜਵ� ਿਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਿਵਕਾਰ ਅਤ ੇਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਫਾਈਬਰ੍ੋਇਡ। 

 

(C) ਐਕਟੋਿਪਕ ਗਰਭ 
 ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਛੇਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਰੂਣ ਲਗਾਉਣਾ 
 ਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਹਨ: 

- ਯੋਨੀ ਚ� ਖੂਨ ਦਾ ਿਨਕਲਣਾ 
- ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ 
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਸਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ 

 ਿਕ�ਿਕ ਭਰੂਣ ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਟੋਿਪਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂ ੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 
ਕਰਾਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

(D) ਸਰਵਾਇਕਲ-ਯੋਨੀ ਰੋਗ 
 ਿਜਵ� ਿਕ ਸਰਵਾਇਕਲ ਦਾ ਕੱਟ, ਸਰਵਾਇਕਲ ਜਾ ਂਯੋਨੀ ਦੀ ਸੱਟ, ਸੰ�ਮਣ ਜਾ ਂਖਰਾਬੀ। 

 

(2)   ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਸਲਾਹ  
 ਮਾਂ ਨੂ ੰਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

- ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੇ 
- ਸੱਟਾਂ, ਸਖਤ ਅਿਭਆਸ, ਥਕਾਵਟ ਤ� ਬਚੋ 
- ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸੈਕਸ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ 
- ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਿਨਵਾਰਕ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨੂ ੰਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦੇ ਨਾਲ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਪਧੱਰ ਦੀ ਬਾਲਗਤਾ ਸਾਿਬਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੂਜ ੇ ਪਾਸੇ, ਗਰਭ 
ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਬਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤ� ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

 ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਥਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚੱ ਦਾਿਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਅਤ ੇਉਸ 
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'ਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਪਤੱਰ ਨਾਲ ਆਬਸਟਿੈਟਰ੍ਕ ਅਤ ੇ ਯੋਨੀ 
ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 

 ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ: 

- ਯੋਨੀ ਰਾਹ� ਖੂਨ ਦਾ ਿਨਕਲਣਾ ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾ ਂਨਾਲ 
- ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਟ ਦਰਦ 
- ਭਰੂਣ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਪੁੰਜ ਦਾ ਸੰਭਾਿਵਤ ਰਸਤਾ (ਇਸ ਨੂ ੰਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰਪਰ੍ੀਖਣ ਲਈ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ) 
- ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਪੀਲਾਪਨ, ਠਢੰ ਲੱਗਣਾ, ਤਜ਼ੇ ਅਤ ੇ

ਅਿਨਯਿਮਤ ਧੜਕਣ, ਸਾਂਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 
- ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਜ ੋਿਚੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ 

 
 

ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚੱ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਓ। 
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