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ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ

You and Your Medications 
For your health and safety in hospital and at home 

ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ This booklet belongs to ___ 

Punjabi 



ਜਾਣ-ਪਛਾਣ Introduction

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 

ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹ�। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਅਸ� 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਰਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦੰਦੇ 

ਹ�। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਉਨ� � ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

ਸਵਾਲ� ਦਾ ਅਸ� ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨ� � ਸਦਕਾ ਅਸ� ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ 

ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਹਣ ਸਮ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ 
Keep you safe while in the hospital
ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ ਉਹ 

ਕੀ ਹੈ ਜ� ਅਸ� ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ� ਦੇ ਰਹੇ ਹ�। 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹ�। ਤੁਹਾਡੇ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਨਰਸ ਵੱਲ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ 

ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਨ� ਚੂਰਲ ਉਤਪਾਦ�, ਿਵਟਾਿਮਨ� ਅਤੇ ਸਪਲੀਮ�ਟ� ਸਮੇਤ 

ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤਸੁ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਰਹੇ 

ਹੋ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਘਰ ਿਵੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ�  ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� 

ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ 

ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ, 

ਨ� ਚੂਰਲ ਉਤਪਾਦ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਿਲਆਏ ਹੋ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਸ 

ਬਾਰੇ ਦੱਸ।ੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਰੀਿਵਊ ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ 

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਹੱਥ ਉਨ� � ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹ 

ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੰੂ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਕਸਮ

• ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਮਕਦਾਰ

• ਤੁਸ� ਿਕੰਨ�  ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਲ�ਦੇ ਹੋ

• ਦਵਾਈ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਿਦਖਦੀ ਹੈ
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ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਸਮ� ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਿਮਲੇ। 

ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣੇ ਵਧੀਆ ਿਕ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

1. ਕੀ ਤੁਸ� ਮੇਰੀ ਬ�ਹ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆਰਮ 

ਬ�ਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨ� ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ?  

ਜੇ ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਇਹ

ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਵਾਈ

ਦੇ ਰਹੇ ਹ�।

2. ਕੀ ਤੁਸ� ਮੇਰੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ?  

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈਆ ਂਜ� ਭੋਜਨ ਤ� ਹੋਈਆਂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਰਜੀਆਂ ਜ� ਮਾੜੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ

ਟਕੋਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

3. ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨ� ਹੈ?  

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ

ਰਹੇ ਹ�। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨ� ਸਣੁਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ

ਹਨ। ਤੁਸ� ਦਵਾਈ ਦਾ ਨ� ਠੀਕ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ� ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ�।

4. ਮ� ਇਹ ਦਵਾਈ ਿਕ� ਲੈ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�? 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ�ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਟਕੋਰ

ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
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5. ਤੁਸ� ਮੈਨੂੰ  ਇਹ ਦਵਾਈ ਿਕਵ� ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਘਰ ਿਵੱਚ

ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼�  ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�,

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈ ਟੀਕੇ ਰਾਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ�। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰੇ

ਤੁਸ� ਵਾਈ ਗੋਲ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਲ�ਦੇ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵਧੀਆ

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਦਵਾਈ ਿਕਵ� ਿਦੰਦੇ ਹ�।

6. ਕੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਗੌਣ ਪ�ਭਾਵ ਵੀ ਹਨ? 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ�ਗੇ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਪ�ਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਤ�

ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਣ ਪ�ਭਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਸ� ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕੋ।

7. ਮ� ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਵਜੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਵ�? 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ

ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦਨ ਜ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਮ� ’ਤੇ ਲੈਣ। ਇਹ ਪਤਾ

ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਕ ਦਵਾਈ ਿਕੰਨ�  ਵਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸ� ਸਕੈਜੂਅਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ

ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋਗ।ੇ

8. ਕੀ ਮ� ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ  ਹੋਰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜਦ� ਹੋਰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਸੰਪੂਰਕ� ਨਾਲ ਿਲਆ

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹ�

ਕਰਦੀਆਂ।

ਹੇਠ� ਉਨ� � ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਕ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ

ਹੈ ਿਜਨ� � ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ।
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• ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ�  ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਵੱਲ�  ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ

ਿਪ�ਸਿਕ�ਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਪੈਚ, ਇਨਹੇਲਰ,

ਕ�ੀਮ�, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂੰ ਦ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਕਾ�ਟਰ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰ ਦੀ

ਪਰਚੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ,

ਜ਼ਖ਼ੁਾਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਟਾਈਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਲਰਜੀ ਦੀਆਂ

ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਪਖਾਨਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

• ਡਾਕਟਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੱਲ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸ�ਪਲ

• ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ

• ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ�ਟ ਜੌਨ� ’ਜ਼

ਵੌਰਟ, ਗਲੂਕੋਸੈਿਮਨ, ਿਗੰਗਕੋ 

• ਖ਼ੁਰਾਕ ਜ� ਿਸਹਤ ਸਪਲੀਮ�ਟ

• ਕੈਿਨਿਬਸ (ਭੰਗ) ਦੇ ਉਤਪਾਦ

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ�ਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ।ੋ ਇਨ� � ਦਾ ਪ�ਭਾਵ 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਰਾਇਕਤਾ �ਪਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ Mistakes happen

ਅਸ� ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ�  ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ 

ਕਰਦੇ ਹ�, ਪਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਿਫਰ ਵੀ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸ� ਇੰਝ ਸਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਨਹ� ਲਗਦੀ ਤ� ਪੁੱ ਛੋ।

 ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਘਰ ਿਵਖੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਸਮ� ਦੀ ਥ� ਅਸ� ਵਖਰੇ

ਸਮ� ਦਵਾਈ ਿਕ� ਦੇ ਰਹੇ ਹ�।

 ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹ�

ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

 ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਵੇ�ਗੇ ਤ� ਬੋਲੋ।

 ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਮਗਰ� ਦੇ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ।ੋ

ਅਸ� ਜੋ ਦਵਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਤ� ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� 

ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਕਦਮ ਚੱੁਕਦੇ ਹ�।

 ਗ਼ਲਤੀ ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹ�।

 ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹ�।

 ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨੰੂ ਰੀਿਵਊ ਕਰਦੇ ਹ�।

 ਗ਼ਲਤੀ ਤ� ਿਸੱਖਦੇ ਹ� ਤ� ਿਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
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ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ Getting ready to go home 
ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਘਰ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ� � ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਵਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� 

ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲ�ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸੀ।

ਘਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੇਠ� 

ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

1. ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਹਣ ਸਮ� ਮੈਨੂੰ  ਕੋਈ 

ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ?  

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁੱ ਛਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: Remember to ask:

• ਮ� ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਿਕਵ� ਲਵ�?

• ਕੀ ਮ� ਇਸ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ�?

• ਇਹ ਨਵ� ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?

• ਮ� ਇਹ ਨਵ� ਦਵਾਈ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲੈਣੀ ਹੈ?

• ਇਹ ਦਵਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਥ� ਿਕਹੜੀ ਹੈ?

2. ਮ� ਘਰ ਿਵਖੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ�?  

�ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾੰਨੂ ਿਸਰਫ਼ ਉਦ� ਹੀ ਿਦ ੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ

ਤੁਸ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਮੁੜ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹ ੰੁਦੇ ਹੋ।
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3. ਘਰ ਆ ਕੇ ਮ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ? 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ

ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਕੀ ਮ� ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਕਸੇ ਵਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ? 

ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ� ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਹਣ ਮਗਰ� ਅਸ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।

ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੋ।

ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਹਰ

ਦਵਾਈ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਦੱਸਣ

ਲਈ ਆਖੋ।

ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਹੋਰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦ� ਿਮਲਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ।
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ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ 
Managing your medications at home 
ਜਦ� ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਉਦ� ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� 

ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦ� ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕਦ� ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਪੈੜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਗੲ ਹਨ। 

 ਘਰ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ� ਮਦਦ ਲਓ। ਰਲ਼

ਕੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਿਵਕਲਪ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਿਵਕਲਪ�

ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬ ੇਜ� ਬਿਲਸਟਰ ਪੈਕ

• ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ

• ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਿਡਸਪ�ਸਰ

 ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈ�ਲ ਫੋਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡੀਵਾਇਸ

ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਰੀਮਾਇੰਡਰ ਸੈ�ਟ ਕਰੋ।

 ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ�

ਫਾਰਮੲਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ:

• ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ�

• ਕਾ�ਟਰ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਰਬਲ

ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਸੰਪੂਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�

• ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�
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 ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਹਨ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਓ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ

ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਿਦਓ। ਇਹ ਦੋਵ� ਕੰਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਿਜਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ

ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਿਜਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸ� ਹੁਣ ਨਹ� ਲੈ ਰਹੇ ਉਨ� � ਸਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫਾਰਮੇਸੀ ’ਤੇ

ਲੈ ਜਾਓ ਤ� ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੌਇਲੈਟ ਿਵੱਚ

ਫਲੱਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਗਾਰਬੇਜ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸੱੁਟੋ।

 ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜਦ� ਕੋਈ ਨਵ� ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਿਸਸਟ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੀਿਵਊ

ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

 ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ।ੋ

ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ “ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ” ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

• ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਕਊ.ਆਰ. ਕਡੋ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੋ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ 

ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਲਖ

ਲਓ।
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