UC ਡੇਿਵਸ ਭਰੂਣ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਦਰ

ਭਰੂਣ ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ
ਭਰੂਣ ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਭਰੂਣ ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਦਲ ਦਾ

ਮ ਭਰੂਣ ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ ਕਦ
ਕਰਵਾਵਾਂ?

ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤ ਿਦਲ ਦੀ ਬਣਤਰ,

ਭਰੂਣ ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਸਭ ਤ ਚੰ ਗੀ ਗਰਭਕਾਲੀਨ ਉਮਰ

ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ

ਹਫਿਤਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ

18 ਅਤੇ 22 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ 16

ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਬਾਲ ਿਹਰਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ

ਭਰੂਣ ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਫੌਰਨ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ
ਿਹਰਦਾ ਰੋਗ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਭਰੂਣ ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ?

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਿਹਰਦਾ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠਲੇ ਮਾਮਿਲਆਂ

ਿਵੱ ਚ ਭਰੂਣ ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
n ਿਵਟ੍ਰੋ ਫਰਿਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (IVF)ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਣਨ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ
(ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਗੁਣਾ ਤਕ ਦਾ ਖਤਰਾ)

n ਿਨਯਿਮਤ ਪ੍ਰਸੂਤ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ
n ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਰਭਾਸਕਤਾ

n ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਿਹਰਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਇਤਹਾਸ (ਪਿਹਲੇ
ਦਰਜੇ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ)

n ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਅੰ ਗ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਅਸਾਧਾਰਨਤਾ
n ਭਰੂਣ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਫਤਾਰ ਜਾਂ ਤਾਲ
n ਭਰੂਣ ਦੀ ਿਗਆਤ ਜਾਂ ਸ਼ੱ ਕੀ ਆਨੁਵੰਿਸ਼ਕ ਿਬਮਾਰੀ
n ਮੋਨੋਕੋਿਰਓਿਨਕ ਜੁੜਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰਭ
n ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਵੱ ਚ ਅਸਾਧਾਰਨਤਾ
n ਇਨਸੂਿਲਨ ਉੱਪਰ ਿਨਰਭਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ
n ਮਾਂ ਦਾ ਿਫਨਾਇਲਕੀਟੋਨੂਿਰਆ (PKU)
n ਮਾਂ ਦਾ ਆਟੋਇਿਮਊਨ ਰੋਗ (lupus)
n ਮਾਂ ਵਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ
n ਕੁ ਝ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਹੋ ਣਾ
n ਹਾਈਡ੍ਰਾਪਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
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ਹਨ?

ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚ

ਿਹਰਦਾ ਦੇ ਵਾਲਵ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਿਵਕਾਰ ਅਤੇ ਚਬਰਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨੱਕੇ

ਛੇਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਿਹਰਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਵਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਜਨਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ।

ਭਰੂਣ ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ (ਭਰੂਣ ਿਹਰਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦੱ ਸੇਗਾ। ਜੇ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ

ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਿਵਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ

ਈਕੋਕਾਰਿਡਓਗ੍ਰਾਮ, ਆਨੁਵੰਿਸ਼ਕ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ
(ਭਰੂਣ ਸਰਜਨ, ਬਾਲ ਕਾਰਿਡਓਥੋਰੈਿਸਕ ਸਰਜਨ,

ਪੇਰੀਨੈਟੌਲੋਿਜਸਟ, ਨੀਓਨੈਟੌਲੋਿਜਸਟ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।

ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 916-794-

BABY(2229)'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇ ਲ

ਭੇ ਜੋ : fctc@ucdavis.edu

