
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

• ਸਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਮਦਦ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਆਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਮਰਥਨ।

• ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵੀ ਤਰੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

• ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ  
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ 0141 201 2335 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਸਵੱਚ ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ 
ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਸਸਹਤ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਆਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਮੋਕਫ੍ੀ ਸਰਸਵਸਸਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮੋਕਲਾਈਨ ਨੰੂ

0800 84 84 84 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ:

www.nhsggc.org.uk/smokefreeservices

(Want to stop smoking when you are 
pregnant? You can do it - we can help - 
Punjabi)
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ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਲਾਹਕਾਰ  

ਤੋਂ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਤਮੰਦ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ  

ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ  

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਬਹਤਰੀਨ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼,
ਸਦਰਨ ਜਨਰਲ
ਮੈਟਰਸਨਟੀ ਯੂਸਨਟ

ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਅਸੀਂ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ



ਸਮੋਕਫ੍ੀ ਸਰਸਵਸਸਜ਼ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਸਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਸਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਰਥਨ, ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨਕੋਟੀਨ 
ਸਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੇਰਪੀ (NRT) ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਅਸੀਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ, ਸਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਹੰਦੇ 
ਹੋ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਸਕਸੇ ਮੈਟਰਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ 
ਕਲੀਸਨਕ ਸਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸਰਵਾਰ 
ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 
ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

• ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂਸਵੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਸੇਂਟਾ (ਜੇਰ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਸਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਹੱਸੇ 
ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮਾਸਨਟਰ 
ਸਵੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚ 
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

• ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਜ਼ਸਹਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ 
ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ 
ਘਟਾ ਸਦੰਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ 
ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ 
ਪੱਧਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਾਂਗੇ।

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ:

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਮੋਕਫ੍ੀ ਪ੍ੈਗਨੈਂ ਸੀ ਸਰਸਵਸ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0141 201 2335 
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਸਵੱਚ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂਤੋਂ ਜ਼ਸਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਸੇਂਟਾ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਸੇਂਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਕਾਸ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਪਹੁੰ ਚਣਾ।

• ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ 
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਸੂਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਸਵੱਚ ਸਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਗਰਭਪਾਤ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਸਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣਾ।

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਦੂਸਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ  
ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਪਾਲਣੇ ਸਵੱਚ ਮੌਤ। 

• ਦਮਾ, ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ ਬ੍ੋਂਕਾਇਸਟਸ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ।

• ਕੰਨ ਸਵੱਚ ਗੂੰ ਦ ਵਰਗਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ।

• ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਸਵੱਚ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂਦੇ ਰਸਾਇਣ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸਸਆ ਸਕ ਸਸਗਰਟਾਂ ਸਵੱਚ  
ਰਸਾਇਣ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ  
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ  
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਰੀਜ਼,
ਸਪ੍ੰ ਸ ਰੋਇਲ
ਮੈਟਰਸਨਟੀ ਯੂਸਨਟ

ਸਮੋਕਫ੍ੀ 
ਸਰਸਵਸਸਜ਼ ਕੀ 
ਹਨ?


