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Medicines at Day Programs for Older Adults 

ਿਾਡ ੇਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ  ੇਲੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਨਰਿਾਂ ਦ ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਸ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਹੋ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।  
 

ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਕਰੋ। 

• ਆਪ੍ਣ ੇਫਾਰਮਾਸਿਿਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ਾਈਆ ਂਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜ ੋਤਿੁੀਂ 
ਲੈਂਦ ੇਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਕ ਕੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧ-ਘਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਵਜਤਨਾਂ 
ਸੂੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਾਈਆਂ ਵਲਆ ਰਹੇ ਹੋ ੋ। 

• ਆਪ੍ਣ ੇਫਾਰਮਾਸਿਿਟ ਨ ੰ  ਦ ਾਈ ਦੀ ਹਰਕੇ ਖਰੁਾਕ ਨ ੰ  ਪ੍ਕੈਜੇ ਅਤ ੇਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦ ਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਿਮੇਂ ਸ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਵਲਸਟਰ ਪੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ੍ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਾਸਿਿਟ ਇਿੱਕ ਦ ਾਈ ਨ ੰ   ਿੱਖਰੀਆਂ 

ਖੁਰਾਕਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਪੈ੍ਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਾਈ ਨ ੰ  ਿਪ੍ਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਨਹੇਲਰ। 

• ਹਰ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਤਿੁੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਵਦਨ ਦੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਲੈਕ ੇਆਓ। 

• ਿਾਨ ੰ  ਦਿੱ ਿੋ ਜਦੋਂ ਦ ਾਈਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਲੈਂਦ।ੇ 

ਅਿੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਿਟ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਹੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸ ਟਾਸਮਨ, ਸੂੰ ਪ ਰਕ, ਜਾਂ ਦ ਾਈਆਂ ਸਬਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਦੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇਿ ਿੇ ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ ਿੱ ਚ ਨਰਿਾਂ ਸ ਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱਕ ਨ ੰ  ਪੁ੍ਿੱ ਛੋ।  
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