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وع کرانا )انڈکشن( والدت کا عمل �ش

؟ والدت ےک ل�ی انڈکشن ےس کیا مراد �ہ
اک�ث حملوں م�ی ہفتہ 37 اور ہفتہ 42 ےک درمیان قدر�ت طور پر والدت 

۔ جب ڈاک�ٹ اور  وع ہو جاتا �ہ جس ےک بعد بچہ پیدا ہوتا �ہ کا عمل �ش
مڈوائف مصنویع طری�ت استعمال کر ےک والدت ےک ل�ی تحریک پیدا کریں 

۔ تو یہ والدت ےک ل�ی 'انڈکشن' �ہ

؟ انڈکشن کا مشورہ کیوں دیا جاتا �ہ
: وع کرا�ن ےک ل�ی انڈکشن یک عام ترین وجوہ یہ ہ�ی والدت �ش

 حمل 41 ہفتوں ےس زیادہ لمبا ہو گیا ہو•
وع نہ ہوا ہو•  پا�ن جاری ہو چکا ہو لیکن درد زہ قدر�ت طور پر �ش
  بچہ صحتمند نہ ہو یا اسیک نشوونما ٹھیک نہ ہو•
 ماں کو صحت ےک خاص مسائل ہوں۔•

؟ کیا اسےک کو�ئ خطرات ہ�ی
۔ کچھ عورت�ی انڈکشن نہ�ی  انڈکشن ےس کچھ خطرات وابستہ ہ�ی

کروانا چاہت�ی بلکہ وہ 'انتظار کرنا اور دیکھنا' چاہ�ت ہ�ی کہ آیا والدت 
وع ہو جاۓ گا۔ کا عمل خودبخود �ش

جب انڈکشن کا مشورہ دیا جاۓ تو حمل کو جاری رکھ�ن ےس بیھ کچھ 
۔ خطرات وابستہ ہو�ت ہ�ی

 آپےک فیصلہ کر�ن ےس پہےل آپکا ڈاک�ٹ یا مڈوائف انڈکشن کروا�ن 
۔

گ
یا نہ کروا�ن ےک خطرات ےک بارے م�ی بتائ�ی ےک

؟ وع کرایا جاتا �ہ والدت کا عمل کیےس �ش
: وع کرا�ن ےک چار مختلف طری�ت ہ�ی والدت کا عمل �ش

•prostaglandin 
  غبارہ کیتھی�ٹ•
 پھاڑ کر پا�ن جاری کرنا•

ّ
 مصنویع طور پر جھل

•oxytocin 

اک�ث عورتوں کو بچہ جنم دی�ن ےس پہےل ان م�ی ےس ک�ئ طریقوں کو 
۔ ورت ہو�ت �ہ استعمال کر�ن یک �ن

؟ انڈکشن واےل دن کیا ہوتا �ہ
ممکن �ہ آپیک انڈکشن واےل دن انڈکشن کا طریقہ بدل�ن کا فیصلہ کر دیا 

جاۓ۔ فرج ےک راس�ت معائ�ن ےک بعد، آپیک �ویکس )عنق رحم( م�ی 
تبدیلیاں پا�ئ جا�ن کا مطلب یہ ہو سکتا �ہ کہ انڈکشن کا کو�ئ اور 

۔ آپکا ڈاک�ٹ یا مڈوائف آپےک ساتھ اس بارے م�ی  طریقہ زیادہ مناسب �ہ
۔

گ
بات کریں ےک

؟
گ

� 
گ

اس م�ی کت�ن دیر ل�
۔ آپ 

گ
 ےس نگرا�ن یک جاۓ یک

گ
وع ہو جا�ن ےک بعد آپیک باقاعدیک انڈکشن �ش

۔  چل پھر سک�ت ہ�ی لیکن آپکو ہسپتال ےس نکل�ن یک اجازت نہ�ی ہو�ت
 ےس دیکھ کر معلوم کیا جاتا �ہ کہ یہ کییس 

گ
آپیک عنق رحم کو باقاعدیک

۔ انڈکشن  ی ےس ہو�ن واال عمل نہ�ی �ہ ن ۔ انڈکشن کو�ئ ت�ی جا ریہ �ہ
وع ہو جا�ن ےک بعد ب�چ یک پیدائش م�ی 24 گھن�ٹ ےس زیادہ لگ سک�ت  �ش

ورت ہو تو اس م�ی دو دن یا  ۔ اگر آپیک عنق رحم کو پرائم کر�ن یک �ن ہ�ی
۔ اس ےس زیادہ وقت لگ سکتا �ہ

؟ وع ہو�ن ےک بعد آپ اپنا ارادہ بدل سک�ت ہ�ی کیا انڈکشن �ش
وع ہو چیک ہو تو ب�چ ےک پیدا ہو جا�ن تک یہ عمل  جب انڈکشن �ش

۔ ہم انڈکشن کا عمل روک�ن کا مشورہ نہ�ی  جاری رہ�ن یک توقع ہو�ت �ہ
۔ دی�ت

کیا اس م�ی قدر�ت درد زہ ےس زیادہ درد ہو گا؟
۔ کچھ عورتوں ےک ل�ی انڈکشن ےس  ہر والدت کا عمل مختلف ہوتا �ہ

ہو�ن وایل والدت اس والدت یک نسبت زیادہ تکلیف دہ ہو�ت �ہ جو 
وع ہو تاہم یہ بات سب عورتوں ےک ل�ی درست نہ�ی  قدر�ت طور پر �ش

۔ ورت ہو تو ای�پ ڈیورل ٹیکا بالعموم دستیاب ہوتا �ہ ۔ اگر �ن �ہ

؟
گ

کیا یہ کامیاب ر�ہ �
بعض اوقات انڈکشن کامیاب نہ�ی ہو�ت اور ممکن �ہ آپیک والدت کا 
وع نہ ہو۔ اگر ایسا ہو اور تمام محفوظ طری�ت آزماۓ جا چےک  عمل �ش

۔ وری ہو سکتا �ہ یرین آپریشن �ن ن ہوں تو آپ ےک ل�ی س�ی

وع کر�ن م�ی مدد یک خاطر مصنویع  وری ہوتا �ہ کہ ایک عورت ےک ل�ی والدت کا عمل �ش بعض اوقات یہ �ن
۔ ۔ اےس والدت ےک ل�ی انڈکشن کہ�ت ہ�ی طری�ت استعمال ک�ی جائ�ی

Watch our short video about induction of labour at 
https://www.thewomens.org.au/hi-iol
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انڈکشن ےک طری�ت
، اسکا انحصار اس پر ہوگا کہ  ورت �ہ آپکو انڈکشن ےک کس طری�ت یک �ن

وع ہو�ن ےک ل�ی کت�ن  آپیک عنق رحم )ب�چ دا�ن یک گردن( والدت ےک �ش
 

گ
۔ آپکا ڈاک�ٹ یا مڈوائف فرج ےک راس�ت عنق رحم کا معائنہ کریں ےک تیار �ہ

۔  کہ آپ ےک ل�ی کونسا طریقہ زیادہ مناسب �ہ
گ

اور پھر بات کریں ےک

اگر آپیک عنق رحم والدت ےک ل�ی تیار نہ ہو تو آپکو 'پرائمنگ' یک 
۔ پرا ئمنگ ےس آپیک عنق رحم کو والدت ےک ل�ی تیار  ورت ہو سک�ت �ہ �ن

 کر�ن م�ی مدد مل�ت �ہ اور اس ےک ل�ی غبارہ کیتھی�ٹ 
۔ یا prostaglandin استعمال کیا جا سکتا �ہ

یہ طری�ت آپیک عنق رحم کو والدت ےک ل�ی تیار کر�ن م�ی مددگار ہ�ی لیکن 
وع نہ�ی ہوتا۔ بالعموم ان ےس والدت کا عمل �ش

۔ جب آپیک عنق رحم کھل  پرائمنگ م�ی 6 ےس 48 گھن�ٹ لگ سک�ت ہ�ی
وری ہو سکتا �ہ کہ: جاۓ تو آپ ےک ل�ی �ن

•  پھاڑ کر پا�ن جاری کیا جاۓ اور	
ّ

 جھل
• وع کر�ن وایل دوا oxytocin دی جاۓ	  سکڑاؤ ےک ساتھ درد �ش

وع ہو�ن اور ب�چ کو جنم دی�ن  زیادہ امکان یہ �ہ کہ آپکا والدت کا عمل �ش
۔

گ
ےس پہےل آپکو یہ دونوں طری�ت استعمال کراۓ جائ�ی ےک

Prostaglandin
Prostaglandin ایک جیل یا گویل ہو�ت �ہ جےس عنق رحم کو نرم بنا�ن 

ےک ل�ی آپیک فرج م�ی داخل کیا جاتا �ہ اور اس طرح یہ والدت ےک اگےل 
۔ مرحےل ےک ل�ی تیار ہو جا�ت �ہ

Prostaglandin داخل ک�ی جا�ن ےک بعد آپکو کم از کم 30 منٹ لی�ٹ رہنا 
وع ہو�ن تک ہسپتال م�ی یہ رہنا  ہو گا اور بالعموم والدت کا عمل �ش

ہو گا۔

آپکو ان باتوں کا علم ہونا چاہی�ئ
• ۔	  Prostaglandin یک وجہ ےس کبیھ کبھار فرج م�ی درد ہوتا �ہ
•   عورتوں یک ایک کم تعداد کو متل، �ت یا دستوں جیےس کچھ 	

ردعمل پیش آ�ت ہ�ی
• ( بہت زیادہ 	  بہت کم، Prostaglandin یک وجہ ےس رحم )ب�چ دا�ن

۔ اگر ایسا ہو تو آپکو رحم کو ڈھیال کر�ن وایل دوا�ئ  سکڑ سکتا �ہ
۔

گ
دی جاۓ یک

• وع کر�ن ےک ل�ی مزید مدد یک 	  اک�ث عورتوں کو والدت کا عمل �ش
۔

گ
ورت ہو یک �ن

غبارہ کیتھی�ٹ
کیتھی�ٹ کہال�ئ جا�ن وایل ایک باریک ٹیوب کو، جس ےک �ے پر غبارہ 
، آپیک عنق رحم م�ی داخل کیا جاتا �ہ اور پھر غبارے م�ی  لگا ہوتا �ہ
۔ اےس غبارہ کیتھی�ٹ کہ�ت ہ�ی اور اےس آپیک عنق رحم پر  پا�ن بھرا جاتا �ہ

۔ اس طرح عنق رحم ےک کھل�ن م�ی  دباؤ ڈال�ن ےک ل�ی استعمال کیا جاتا �ہ
۔ مدد مل�ت �ہ اور یہ والدت ےک اگےل مرحےل ےک ل�ی تیار ہو جا�ت �ہ

، پھر غبارے م�ی  کیتھی�ٹ کو 12 گھنٹوں تک ےک ل�ی اندر رہ�ن دیا جاتا �ہ
 ہو�ن ےک 

گ
۔ کیتھی�ٹ ل� ےس پا�ن نکال دی�ن ےک بعد کیتھی�ٹ کو نکال دیا جاتا �ہ

۔ دوران آپ نارمل طری�ت ےس چل پھر سک�ت ہ�ی

کیتھی�ٹ نکاےل جا�ن ےک بعد آپکا فرج ےک راس�ت ایک اور معائنہ ہو گا تاکہ اگےل 
۔ مراحل ےط ک�ی جا سک�ی

آپکو ان باتوں کا علم ہونا چاہی�ئ

• وع کر�ن ےک ل�ی مزید مدد یک 	  اک�ث عورتوں کو والدت کا عمل �ش
۔

گ
ورت ہو یک �ن

)ARM( یوں کو مصنویع طور پر پھاڑنا
ّ
جھل

۔ اس عمل کو بالعموم جھّل پھاڑ کر پا�ن جاری کرنا کہ�ت ہ�ی

جب عنق رحم کا�ن کھل جاۓ تو آپکا ڈاک�ٹ یا مڈوائف ایک �ے پر 
 پھاڑ کر 

ّ
کنڈے واےل ایک چھو�ٹ ےس اوزار کو استعمال کر ےک آپیک جھل

 لیکن اس معائ�ن م�ی 
گ

۔ اس م�ی تکلیف نہ�ی ہویک
گ

پا�ن جاری کریں ےک
۔ آپکا پا�ن والدت ےک پورے عمل م�ی تھوڑا تھوڑا کر  زحمت ہو سک�ت �ہ

ےک خارج ہوتا ر�ہ گا۔

آپکو ان باتوں کا علم ہونا چاہی�ئ
• ، اس ےس 	  اگرچہ پا�ن جاری کرنا عام طور پر ایک سیدھا سادا کام �ہ

۔ آپکا  ، خون بہ�ن اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا �ہ نال ےک گر�ن
 لیکن اگر کو�ئ 

گ
ڈاک�ٹ یا مڈوائف اس ےس بچ�ن ےک ل�ی محتاط رہ�ی ےک

۔ ایمرجنیس ہو جاۓ تو انہ�ی اےس سنبھال�ن یک تربیت حاصل ہو�ت �ہ
• وع 	  ایسا بہت کم ہوتا �ہ کہ �ف پا�ن جاری کر�ن ےس یہ والدت �ش

 Oxytocin ہو جاۓ۔ بہ�ت �ہ پا�ن جاری کر�ن ےک بعد جلد یہ
استعمال یک جاۓ۔

Oxytocin
وع کرتا  یہ دوا�ئ ویہ ہارمون �ہ جو قدر�ت طور پر والدت کا عمل �ش
۔ آپیک ورید م�ی سو�ئ لگا کر Oxytocin یک ڈرپ ےس جوڑ دی جا�ت  �ہ

۔ �ہ

۔ آپیک  ول کرتا �ہ ایک پمپ آپکو مل�ن وایل Oxytocin دوا�ئ یک مقدار کن�ٹ
 ح�ت کہ آپکا والدت کا 

گ
مڈوائف ہر آدھ گھن�ٹ بعد ڈرپ کو بڑھا دے یک

وع ہو جاۓ۔ یہ ہر عورت ےک ل�ی مختلف ہوتا �ہ کہ اس م�ی  عمل �ش
۔  گا لیکن ک�ئ گھن�ٹ لگ سک�ت ہ�ی

گ
کتنا وقت ل�

بالعموم ڈرپ جاری رہ�ن ےک دوران ایک مڈوائف آپےک پاس موجود ر�ہ 
ن ےک ذریےع والدت ےک پورے عمل م�ی آپےک ب�چ ےک دل یک  ۔ CTG مش�ی

گ
یک

۔
گ

دھڑکن پر نظر رکیھ جاۓ یک

آپکو ان باتوں کا علم ہونا چاہی�ئ
• ن یک وجہ ےس آپیک چل�ن پھر�ن یک اہلیت 	   ڈرپ اور CTG مش�ی

۔
گ

کم ہو یک
•  بہت کم ایسا ہو سکتا �ہ کہ Oxytocin یک وجہ ےس رحم زیادہ سکڑ 	

جاۓ۔ اگر ایسا ہو تو آپکو بائ�ی پہلو پر لیٹ�ن کو کہا جاۓ گا اور ڈرپ 
۔ سکڑاؤ کم کر�ن ےک 

گ
 یا روک دی جاۓ یک

گ
یک مقدار درست یک جاۓ یک

۔ اگر آپےک ب�چ ےک دل یک دھڑکن  ل�ی ایک اور دوا�ئ دی جا سک�ت �ہ
۔ ہمارے ڈاک�ٹ اور  ےک حواےل ےس فکر ہو تو ایسا کیا جا سکتا �ہ

۔ مڈوائف ان مسائل کو سنبھال�ن یک تربیت رکھ�ت ہ�ی
•  اگر آپیک انڈکشن Oxytocin ےس ہو�ئ �ہ تو آپ پا�ن م�ی ب�چ کو 	

۔
گ

جنم نہ�ی دے سک�ی یک
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ن  ۔ رائــل ویمــ�ن وریــات ےک بــارے مــ�ی خــاص معلومــات ےک لــ�ی آپکــو اپــ�ن طــ�ب ماہــر ےس مشــورہ طلــب کرنــا چاہیــ�ئ ۔ اپــ�ن اور اپــ�ن بــ�چ یک صحــت یک دیکــھ بھــال یک �ن داری یــہ معلومــا�ت پرچــہ �ف عمــویم معلومــات فراہــم کرتــا �ہ اعــان دســت�ب
ورت �ہ تــو بــراہ مہربــا�ن اپــ�ن قریــ�ب  ہاســپٹل آپــےک طــ�ب ماہــر ےس ملــ�ن یک بجــاۓ اس معلومــا�ت پــر�چ پــر انحصــار کــر�ن ےک ســبب پیــش آ�ن وایل محــرویم یــا نقصــان یک ذمــہ داری بالــکل قبــول نہــ�ی کرتــا۔ اگــر آپکــو یــا آپــےک بــ�چ کــو فــوری طــ�ب مــدد یک �ن

ن ہاسپٹل 2018 ایمرجنیس ڈیپارٹمنٹ ےس رابطہ کریں۔ © رائل ویم�ن

آپیک انڈکشن واےل دن
براہ مہربا�ن اس وقت پر پہنچ�ی جسیک تصدیق � گ�ئ تیھ۔

•  تو آپیک انڈکشن کو ملتوی کیا جا 	
گ

  اگر آپ دیر ےس آئ�ی یک
۔ سکتا �ہ

•  جلدی پہنچ�ن کا مطلب یہ نہ�ی �ہ کہ آپ یک مالقات جلدی ہو 	
۔

گ
جاۓ یک

ہسپتال م�ی داخےل ےک بعد آپکا ڈاک�ٹ یا مڈوائف:

• 	
گ

 آپیک عنق رحم کو جانچ�ن ےک ل�ی فرج ےک راس�ت معائنہ کریں ےک
• 	

گ
 آپےک ب�چ یک پوزیشن چیک کریں ےک

•   ب�چ ےک دل یک دھڑکن دیکھ�ن ےک ل�ی مانی�ٹ استعمال 	
۔

گ
کریں ےک

فرج ےک راس�ت معائ�ن ےس آپےک ڈاک�ٹ یا مڈوائف کو یہ ےط کر�ن م�ی مدد 
وع کر�ن ےک ل�ی کس حد تک   کہ آپیک عنق رحم والدت کا عمل �ش

گ
مےل یک

 کہ انڈکشن کا کونسا طریقہ 
گ

۔ پھر وہ آپےک ساتھ بات کریں ےک تیار �ہ
۔ مناسب ترین �ہ

آپیک انڈکشن بالعموم ہسپتال م�ی داخےل ےک بعد ایک گھن�ٹ ےک اندر 
 تاہم اگر ہسپتال واےل بہت مرصوف ہوں تو اس م�ی 

گ
وع ہو جاۓ یک �ش

۔ تاخ�ی ہو سک�ت �ہ یا آپکو نیا وقت دیا جا سکتا �ہ

اگرچہ ہم�ی احساس �ہ کہ تاخ�ی یک وجہ ےس آپکو زحمت ہو سک�ت 
ین دیکھ بھال فراہم کرنا چاہ�ت ہ�ی  ، ہم آپکو اور آپےک ب�چ کو بہ�ت �ہ

اور اگر آپیک درست دیکھ بھال ےک ل�ی کو�ئ دستیاب نہ ہو تو ہم آپیک 
 اور تاخ�ی کو کم 

گ
ع رکھ�ی ےک

ّ
۔ ہم آپکو مطل

گ
وع نہ�ی کریں ےک انڈکشن �ش

۔
گ

ےس کم رکھ�ن یک کوشش کریں ےک

ن ہاسپٹل م�ی آپیک انڈکشن ہو ریہ �ہ اگر ویم�ن

وع کرا�ن ےک ل�ی   آپیک والدت کا عمل �ش
وقت اور تاریــــخ

)Time and date of your induction(

تاریــــخ: ....................................................................................
)Date(

)Time to arrive(

)Where to go(

پہنچ�ن کا وقت: ....................................................................

کہاں جانا ہوگا: ......................................................................

وع کرا�ن کا مجّوزہ طریقہ: والدت کا عمل �ش

...............................................................................................

ہم آپیک تاریــــخ اور وقت یک تصدیق کر�ن ےک ل�ی آپکو فون کریں 
۔ ۔ کبیھ کبھار ہم�ی تاریــــخ اور وقت کو بدلنا پڑتا �ہ

گ
ےک

ہم ےس رابطہ کریں۔

وع کرا�ن ےک بارے م�ی مڈوائف   اپ�ن ل�ی والدت کا عمل �ش
ےس بات کریں۔

• 	)03( 8345 2170 :Parkville  
) پ�ی – جمعہ )صبح 8.30 – شام 4.30 ب�ب

• 	 )03( 9076 1245 :Sandringham  
) پ�ی – اتوار )24 گھن�ٹ

)Proposed induction method(


