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ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 

ਗੰਭੀਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ 
 

 

(1) ਗੰਭੀਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 
 ਗੰਭੀਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨਾ ਂਿਵਚੱ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾ ਂਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਆਿਦ 

ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 
 ਿਸਹਤ ਇਲਾਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਤ ੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਅਤ ੇਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਲ 

ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਕਈ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ� 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਹੈਪਟੇਾਈਿਟਸ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਚਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਿਪਸ਼ਾਬ, ਥਕਾਵਟ, ਭੱੁਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਪੀਲੀਆ ਆਿਦ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ 
ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੂ ੰਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਿਸਹਤ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
- ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ (ਜੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰਸੂਿਚਤ 

ਕਰੋ); 
- ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਭਾਂਿਡਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਉਨਹ੍ਾ ਂਨੂ ੰਅਲੱਗ ਤ� ਧੋਵੋ (ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬਣੇ 

ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂ ੰਵਰਤ� ਅਤ ੇਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਿਤਆਗੋ); 
- ਵਰਤਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਫਲੱਸ਼ ਦੀ ਸੀਟ ਜਾ ਂਕੰਟੇਨਰ ਨੂ ੰਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ; 
- ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂ ੰਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅਤ ੇਫਲੱਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; 

- ਕੁਝ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਵਾਇਰਸ (ਿਜਵ� ਿਕ B, C ਅਤ ੇ D) ਸਰੀਿਰਕ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ� ਸੰਚਾਿਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੂ ੰਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; 

- ਭੋਜਨ ਿਵਚੱ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਓ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰ੍ਟੇ ਵਧਾਓ, ਉ�ਚ-ਪਰ੍ਟੋੀਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂ ੰਵਧਾਓ। 
ਪੇਟ ਦੀ ਸੂਜਨ ਨੂ ੰਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਹ੍ ਾ-ਥੋੜਹ੍ ਾ ਅਤ ੇਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ; 

- ਿਸਗਰਟ ਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ; 

- ਦਵਾਈ ਲਓ ਅਤ ੇਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ; 

- ਜਕੇਰ ਹਾਲਤ ਿਵਗੜਦੀ ਹੈ (ਿਜਵ� ਉ�ਚ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਪਟੇ ਦਰਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ, ਮੰੂਹ ਰਾਹ� ਘੱਟ ਖਾਣਾ 
ਜਾਂ ਉਲਝਣ), ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇੜ ੇਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤ ੇਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ 'ਚ ਜਾਓ। 

 ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਜ਼ਦੂ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਿਨਕਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤ ੇਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਿਰਪਰੋਟਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ,ੇ ਸਿਥਤੀ ਅਤ ੇ
ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। 

 ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂ ਨੂ ੰ ਸੰ�ਮਣ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚੱ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤ/ੇਜਾ ਂਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਗੰਭੀਰ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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(2) ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
 ਦੂਿਸ਼ਤ ਜਾ ਂਅੱਧ-ਪਕੇ ਘੋਘੇ ਖਾਣੇ ਤ� ਬਚ;ੋ 

 ਟੀਿਕਆਂ ਲਈ ਸੂਈਆਂ ਨੂ ੰਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਰ੍ਹੇਜ਼ ਕਰੋ; 

 ਸਰੀਿਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤ ੇਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੈਕਸ ਤ� ਬਚ;ੋ 

 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਟੀਕਾਕਰਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 
 

 

 
ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤ ੇਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ 
ਮਈ 2018 
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