ਕੀ ਤੁਸੀ ਬੱ ਚਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਤੁਹਾਡੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਣ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਹ ਬਹੁ ਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਤ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ I ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ

ਜਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉੰ ਨਾ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਹੋ ਵੋ

ਉਮਰ

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਜਿੰ ਦਗੀ ਭਰ ਅਸਰ ਪੈ ਂਦਾ
ਹੈ I ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਭੋ ਜਨ ਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਜ਼ਨ ਵੱ ਲ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਇਹ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਿਲੋ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਫਰਕ
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ I

ਜਦੋ ਂ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਕਾਰਨ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ I
35 ਸਾਲ ਤੋ ਂ

ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ
ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਕੋ ਲ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱ ਚੇ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਬਿਹਤਰ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ

ਸੰ ਭ�ੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਚੰ ਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਆਮ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਆਂ ਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁ ਕਰਾਣੂਆਂ
ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ I

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱ ਚੇ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ
ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰ ਭ�ੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਓਵੂ ਲੇ ਸ਼ਨ
(ਜਦੋ ਂ ਅੰ ਡਾ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰ ਡਕੋ ਸ਼ ਤੋ ਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਦਿਨ ਜਾ ਇਸ ਤੋ ਂ ਪੰ ਜ
ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ I

•

ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਦੀ ਲੰ ਬਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਇਕ
ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱ ਕਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋ ਂ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ I
ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਤੋ ਂ ਲਗਭਗ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵੂ ਲੇ ਸ਼ਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ I

•
•
•

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇ ਲੇ ਵਧੇ ਰੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ www.yourfertility.org.au ‘ਤੇ ਓਵੂ ਲੇ ਸ਼ਨ
ਕੈ ਲਕੁਲੇ ਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਓਵੂ ਲੇ ਸ਼ਨ ਤੋ ਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੋ ਨੀ ਦਾ ਰੇ ਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤਿਲਕਣ ਲੱ ਗ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਅੰ ਡ�ੇ ਦਾ ਸਫੈ ਦ ਹਿੱ ਸਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਬ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਉਪਜਾਊ ਸਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ I
ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇ ਸੀ ਤੋ ਂ ਓਵਯੂਸ਼ਨ ਪੂਰਵ ਸੂਚਕ ਕਿੱਟ ਵੀ
ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ I
ਜੇ ਪਤਾ ਲਗਾਨਾ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ 2-3 ਦਿਨ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I

Punjabi

•
•
•

ਫੋ ਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ), ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ
ਸੇ ਲੇਨੀਅਮ (ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁ ਕਰਾਣਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ)
ਦੀ ਸਹੀ ਖ਼ੁ ਰਾਕ
ਤਮਾਕੂਨੋ ਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋ ਂ ਬਚੋ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
ਕਿ ਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੈ ਫੀਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਘਰ ਜਾਂ ਕੰ ਮਕਾਜ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਭ�ੇ ਗਏ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋ ਂ ਬਚੋ
ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈ ਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ.

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵੇ ਗਾ. ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਸੇ ਗਾ I
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋ ਜਨ ਖਾਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.yourfertility.org.au ਵੇ ਖੋ I

