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ਕ੍ਰਿਨਕ	ਓ
ਨਕ ਓਬਸਟ੍ਰਕਿ

ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹ

ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 

ਮਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇ

ਤ ਭਾਰੀ ਮੰਗ 

ਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਲਾਂਿਕ COPD ਦ

ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ

ਕੇ ਜਾਂ ਧਮੂਰਪ

 ਿਕ੍ਰਸਟੋਫਰ ਚੈ

ਪਤਾਲ ਦਾ ਇਹ

(Indian) 
16 Hospital A

ਓਬਸਟ
ਕਿਟਵ ਪਲਮੋਨ

ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ

2007 ਦੇ ਅੰਕ

ਇਕ ਹੈ। ਇਹ 

ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹ

ਨ ਸਾਲ 2007 ਦ

ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ

ਪਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ

ਚੈਨ, ਕੰਸਲਟਟ

ਹ ਸਫ਼ਾ ਿਵਚ ਿਦ

Authority. A

ਟ੍ਰਕਿਟ
ਨਰੀ ਿਡਸੀਜ (C

ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ। ਗਲੋ

ਕਡੇ਼ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ

ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇ

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥ

ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ

ਜ ਉਪਲਬਧ 

ਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,

ਕੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰ

ਟ, ਿਡਪਾਰਟਮਟ

ਿਦੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦ

ll rights rese

ਟਵ	ਪਲ
COPD) ਦਾ ਕੋ

ਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤ

ਦੇ ਹਨ ਿਕ CO

ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦ

ਥਾਿਰਟੀ ਦੇ ਮੁ

ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦ

ਨਹ  ਹ,ੈ ਿਫਰ

, COPD ਦੇ ਕ

ਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾ

ਮਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸ

ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ

erved 

ਲਮੋਨਰ
ਕਈੋ ਵੀ ਇਲਾਜ

ਤੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰ

OPD ਹਾਂਗ‐ਕਾਂਗ

ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂਗ

ਮਤਾਬਕ, COP

ਦੇ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਕਲੁ

ਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇ

ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ

ਾਮ ਕਰਨ ਿਵਚ

ਸੀਅਨ, ਏਿਲਸ

ਕਰਨ ਲਈ ਧ

ਰੀ	ਿਡਸ
ਜ ਉਪਲਬਧ ਨ

ਰੀ ਦੇ ਨਵ ਮਾਮ

ਗ ਦੀ ਛੇ ਸਭ 

ਗ‐ਕਾਂਗ ਿਵਚ ਮ

D ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ 

ਲ ਸੰਿਖਆ ਦਾ

ਇਲਾਜ ਕਰ ਕ

ਟ ਨਹ  ਹਨ ਅਤ

ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

ਸ ਹੋ ਿਮਊ ਿਲੰਗ

ਧੰਨਵਾਦ।) 

ਸੀਜ	
ਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਲੀਆ ਂਿਵਚ 

ਤ ਗੰਭੀਰ 

ਮਡੈੀਕਲ ਸਰ

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ

ਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ

ਕ ੇਸਿਥਤੀ ਿਵਚ

ਅਤੇ ਧੂਮਰਪਾਨ 

ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਗ ਨੀਥਰਸੋਲ 
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ਕ੍ਰੋਿਨਕ	ਓਬਸ

COPD ਸਾਹ ਦ

ਰੈਸਪਾਇਰੇਟਰ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚ

ਫੁੱ ਲਣਾ ਅਤੇ ਖੱ

ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕ

ਕ੍ਰੋਿਨਕ	ਓਬਸ

 ਧੂਮਰਪਾਨ

 ਜਾਤੀ ਸਰੁ

ਅਤੇ ਧੜੂ

ਕ੍ਰੋਿਨਕ	ਓਬਸ

ਧਮੂਰਪਾਨ CO

ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਿ

ਦੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ

COPD ਦਾ ਮੁੱ

(Indian) 
16 Hospital A

ਬਸਟ੍ਰਕਿਟਵ	ਪ

ਦੀ ਨਲੀ ਦੀ ਰੁ

ਰੀ ਿਸਸਟਮ ਿਵ

ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁ

ਖੱਘ ਦੀ ਸਮੱਿਸ

ਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵਚ

ਬਸਟ੍ਰਕਿਟਵ	ਪ

ਨ ਨਹ  ਕਰੋ ਜ

ਰੱਿਖਅ ਉਪਕਰ

ੜ ਦੇ ਕਣ ਸਾਹ ਰ

ਬਸਟ੍ਰਕਿਟਵ	ਪ

OPD ਦਾ ਮੁੱ ਖ

ਿਸਗਰਟ ਜਲ

ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅ

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਮਫੀ

ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹਵ

Authority. A

ਪਲਮੋਨਰੀ	ਿਡ

ਰਕੁਾਵਟ ਜਾਂ ਸ

ਿਵਗਡ਼ ਜਾਂਦਾ ਹ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ 

ਸਆ ਪੈਦਾ ਹ ੋਜ

ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਪਲਮੋਨਰੀ	ਿਡ

ਜਾਂ ਧੂਮਰਪਾਨ

ਰਣ ਰੱਖੋ, ਉਦਾ

ਰਾਹੀ ਸਰੀਰ ਿ

ਪਲਮੋਨਰੀ	ਿਡ

ਖ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤ

ਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ 

ਫੀਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋ

ਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦ

ll rights rese

ਿਡਸੀਜ	ਕੀ	ਹੈ

ਸੰਕਚੁਨ ਨੰੂ ਦਰ

ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕ

ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CO

ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਿਡਸੀਜ	ਦੀ	ਰੋ

ਛੱਡੋ 

ਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮ

ਿਵਚ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਿਡਸੀਜ	ਹੋਣ	ਦ

ਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ 

ਨਲੀ ਿਵਚ ਜ

ਕ੍ਰੋਿਨਕ ਬ੍ਰੋਨਚੀ

ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹ

erved 

ਹ?ੈ	

ਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿ

ਕਾਰਨ ਫੇਫਡੇ਼ ਦੇ

ਾਈਪੋਕਿਸ਼ਆ (

PD ਦੇ ਮਰੀਜ

ਹ।ੈ 

ਰਕੋਥਾਮ	ਿਕਸ

ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਜੇ

ਦੇ ਹਨ। 

ਦੇ	ਕਾਰਨ	ਕੀ

ਇਹ ਸਰੀਰ ਿ

ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ

ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ੀਿਟਸ ਦਾ ਖ਼ਤ

ਹੈ ਜੋ ਇਮਫੀਸੀ

ਿਜਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਿਚ

(ਆਕਸੀਜਨ ਦ

ਜਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ

ਸ	ਤਰ੍ਹਾਂ	ਕੀਤੀ

ਜ ੇਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾ

ੀ	ਹਨ?	

ਿਵਚ ਆਕਸੀਜ

ਕ ਟਾਰ ਅਤੇ ਹੋ

ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁ

ਤਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁ

ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿੋਨ

ਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮ 

ਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾ

ਦੀ ਕਮੀ), ਸਾਂਹ

ਸਾਧਾਰਨ ਦੈਿਨ

ੀ	ਜਾ	ਸਕਦੀ	ਹ

ਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 

ਜਨ ਦੇ ਲੇਵਲ 

ਹਰੋ ਕਮੈੀਕਲ ਫ

ਜ਼ਰੁਗ ਧੂਮਰਪ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਿਨਕ ਬ੍ਰੋਨਚੀਿਟ
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ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹ

ਿਵਗਾਡ਼ ਨੰੂ ਦਰ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਿ

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਬ੍ਰੋਨਚੀ ਿਵਚ ਿ

ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ

ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ

ਵਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ

COPD ਦਾ ਪੂ

(Indian) 
16 Hospital A

ਹ।ੈ ਇਮਫੀਸੀਮ

ਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਵਚ ਆਕਸੀਜ

ਤੇ ਸਰੀਰ ਤ ਨ

ਿਮਉਕਸ ਮਬਰ

ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਰ

ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਹਣੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ

ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇ

Authority. A

ਮਾ ਬ੍ਰੋਨਿਚਓਲ

ਏਅਰ ਐਕਸ਼ਚ

ਜਨ ਦੀ ਸਪਲ

ਨਹ  ਿਨਕਲਦੀ

ਰਨੇਾਂ ਦੀ ਜਲਣ

ਾਰਗ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦ

ਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀ

ਨੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ

ਇਲਾਜ ਮੁਮਿਕ

ll rights rese

ਲਸ ਦੀ ਿਟਪਾਂ 

ਚਜ ਲਈ ਉਪ

ਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ 

ੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਿਨਕ ਬੋ

ਲਣ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂ

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ

ਤੇ ਮੁਡ਼ ਵਾਪਸ

ਕਨ ਨਹ  ਹੈ।

erved 

ਤੇ ਅਲਿਵਓਲ

ਪਲਬਧ ਏਰੀਆ

ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅ

ਬ੍ਰੋਨਚੀਿਟਸ ਇ

ਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੱਘ

ਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫ

ਸ ਨਹ  ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਲੀ (ਏਅਰ ਸਕੈ

ਆ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ

ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ

ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਦ

ਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ

ਫਫੇਡੇ਼ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ

ਕਸ) ਦੀ ਸੋਜ ਅ

ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ

ਡਾਈ ਆਕਸ

ਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਜ

ਦਾਰਥ ਦਾ ਿਰ

ਲੈਣ ਿਵਚ ਸਮੱਿ

ਸ਼ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ

ਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲ
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ਕ੍ਰੋਿਨਕ	ਓਬਸ

ਜਾ	ਸਕਦੀ	ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਲ

 ਲੰਮੇ ਸਮ 

 ਬਹੁਤ ਿਜ਼

 ਸਾਹ ਫੁੱ ਲ

 ਸਾਹ ਲੈਣ

 ਸਰੀਰਕ 

 ਹੋਠ, ਲੱਤ

ਕਮੀ)  

     

ਸ਼ਰੁੂਆਤੀ CO

ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾ

ਹਾਈਪੋਕਿਸ਼ਆ

ਕ੍ਰੋਿਨਕ	ਓਬਸ

ਚਾਹੀਦਾ	ਹ?ੈ

(Indian) 
16 Hospital A

ਬਸਟ੍ਰਕਿਟਵ	ਪ

ਹ?ੈ	

ਲੱਛਣਾਂ ਿਵਚ ਸ਼

ਤਕ ਖੰਘਣਾ 

ਜ਼ਆਦਾ ਖੰਘਾਰ

ਲਣਾ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌ

ਣ ਿਵਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿ

ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦ

PD ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ

ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਤ ਗ

ਆ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕ

ਬਸਟ੍ਰਕਿਟਵ	ਪ

?	

Authority. A

ਪਲਮੋਨਰੀ	ਿਡ

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:

ਰ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ

ਨੀ 

ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਕ

ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ

ਟ ਲੱਛਣ ਨਹ

ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪਲਮੋਨਰੀ	ਿਡ

ll rights rese

ਿਡਸੀਜ	ਦੇ	ਲੱ

ਕ ਕਸਰਤ ਕਰ

ਕਮੀ 

ਹਣੋ ਨਾਲ ਪਾਈ

ਹਨ। ਪਰ ਿਜ

ਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀ ਸ

ਨ। 

ਿਡਸੀਜ	ਦੀ	ਸ਼ੋ

erved 

ਲਛਣਾਂ	ਦੀ	ਪਿਹ

ਰਦੇ ਸਮ 

ਈਪੋਕਿਸ਼ਆ (ਆ

ਜਵਿਕ ਫੇਫਡੇ਼ ਦ

ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਿਸ

ਸ਼ੋਧ	ਅਤੇ	ਿਨਦ

ਿਹਚਾਣ	ਅਸਾਨ

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ

ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁ

ਿਸਆ, ਿਕਿਰਆ

ਦਾਨ	ਿਕਸ	ਤ

ਾਨੀ	ਨਾਲ	ਕੀਤ

ੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦ

ਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਆ ਿਵਚ ਕਮੀ ਜ

ਤਰ੍ਹਾਂ	ਕੀਤਾ	ਜਾ
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ਜ ੇਡਾਕਟਰ ਨੰੂ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਠੇ

ਪਲਮੋਨਰੀ ਫੰ

ਇਹ COPD ਿਨ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਿਡ਼

ਗਤੀ ਿਨਦਾਨ ਦ

ਤੇ ਬੀਮਰੀ ਵਧ

ਚੈਸਟ ਐਕਸ਼‐

ਚੈਸਟ ਐਕਸ਼‐ਰ

ਡਾਕਟਰ ਆਮ

ਬੀਮਾਰੀ ਿਜਵਿ

ਆਰਟੀਿਰਅਲ

ਡਾਕਟਰ ਖ਼ੂਨ 

ਆਰਟੀਅਰ ਤ

ਮਰੀਜ ਦੇ ਿਜ਼ਆ

ਤਕ ਆਕਸੀਜ

ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਆ

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ
(Indian) 
16 Hospital A

ਨ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਹੁ

ਠਲੇ ਿਵਚ ਇਕ

ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ 

ਿਨਦਾਨ ਦਾ ਸਭ

ਡ਼ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮ

ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹੈ 

ਧਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ

‐ਰੇ 

ਰੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸ

ਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ 

ਿਕ ਿਟਊਬਰਕ

ਲ ਬਲੱਡ ਗਸੈ

ਿਵਚ ਆਕਸੀਜ

ਤ ਖ਼ੂਨ ਲੈ ਸਕਦ

ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ C

ਜਨ ਥੈਰਪੀ ਦੀ 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ

ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 

Authority. A

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮਰ

ਕ ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟ

ਭ ਤ ਆਮ ਤਰੀ

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਫਡੇ਼

ਿਕ ਮਰੀਜ ਨੰੂ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਸਟੇਜ ਦੇ ਇਮਿਫ

ਲਈ ਐਕਸ਼‐ਰ

ਕਲੋਿਸਸ ਅਤੇ ਲ

ਸ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਜਨ ਅਤੇ CO2

ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈ

COPD ਦਾ ਿਨਰ

ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜ

ੀ ਮਾਪ ਕਰਨ ਇ

ਪਤਾ ਕਰਨ ਲ

ll rights rese

ਰੀਜ ਨੰੂ COPD

ਟੈਸਟ ਕਰਾਉ

ਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵ

ਡੇ਼ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅ

ਨ COPD ਹੈ। ਪ

। 

ਿਫਸੀਮਾ ਦਾ ਪਤ

ਰ ੇਦੀ ਵਰਤ ਕ

ਲੰਗ ਕਸਰ ਨੰੂ

2 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦ

ਟਸਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹ

ਰਧਾਰਨ ਕਰਨ

ਜਾਂ ਨਹ । 

ਇਹ ਹੋਰ ਆਮ

ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ

erved 

D ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟ

ਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਸ

ਵਾਰ ਸਿਪਰੋਮੈਟ

ਅਤ ਅਤੇ    ਸ

ਪਲਮੋਨਰੀ ਫੰਕ

ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦ

ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਿਵ

ਹੱਦ ਤਕ ਜੋਖਮ

ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ

ਮ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹ

ੀ ਉਂਗਲੀ ਿਵਚ

ਟਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਟ੍ਰੀ ਿਵਚ ਵਿਹਣ

ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ

ਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੀ

ਈ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ

ਤੇ ਹੋਰ ਫੇਫਡੇ਼ ਜ

ਦੇ ਹਨ। 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ

ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮ

ਹ।ੈ ਇਸ ਨੰੂ ਚੱਮ

ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਲਪ ਨ

ਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ 

ਢਣ ਦੀ ਿਕ੍ਰਆ 

ਦੀ ਵਰਤ ਆਮ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਿਦਲ ਦੀ 

ਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ

ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ

ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਲੰਮੇ 

ਮਡ਼ੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 

ਨਾਲ ਉਪਕਰਣ
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ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦ

CO2 ਦੇ ਪੱਧਰ

ਖੰਘਾਰ ਦੀ ਜਾਂ

ਖੰਘਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਕਰਨ ਲਈ ਇ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਿਜਵ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੈ

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(Indian) 
16 Hospital A

ਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ

ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕ

ਾਂਚ 

ਚ ਫੇਫਡੇ਼ ਦੀ ਹੋ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ

ਵਿਕ ਮੁਆਦ ਨ

ਬਕਟੀਰੀਆ ਦੀ

Authority. A

ਨੰੂ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ

ਕਡੇ਼ ਦੀ ਜਾਨਕ

ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆ

ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ

ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆ

ੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀ

ll rights rese

ਝੰਜਟਬਾਜ਼ੀ ਦ

ਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ

ਆਂ ਿਜਵਿਕ ਫੇਫ

ਜਦ COPD ਮ

ਆਦਾ ਥੱੁਕਣਾ ਅ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦ

erved 

ਦੇ ਜਲਦੀ ਕੀਤ

ਕਰਨਾ ਮੁਮਿਕ

ਫਡੇ਼ ਦੇ ਕਸਰ ਅ

ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਿਥ

ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ

ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਦਾਨ

ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ

ਕਨ ਨਹ  ਹੈ। 

ਅਤੇ ਿਟਉਬਰਕ

ਥਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆ

ਣ ਿਵਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨ

ਕਲੋਿਸਸ ਦਾ ਪ

ਜ਼ਆਦਾ ਿਵਗਡ਼ 

ਨੀ), ਤਾਂ ਖੰਘਾਰ

ਜ ਿਵਚ ਮਦਦ 
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ਕ੍ਰੋਿਨਕ	ਓਬਸ

ਮਰੀਜ ਦੇ ਫਫੇਿ

COPD ਦਾ ਇਲ

ਧੂਮਰਪਾਨ ਛੱ

ਧੂਮਰਪਾਨ ਛ

ਨਾਲ ਿਵਗਾਡ਼ ਵ

ਥੈਰਪੀ ਕੀਤੀ ਜ

ਡ੍ਰਗ ਥੈਰਪੀ 

ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮ

ਅਸਰ ਮਰੀਜ 

1. ਬ੍ਰੋਨਚੋਿਡ

ਨਲੀ ਡਾਇ

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,

ਨਾਲ ਿਸੱਥ

ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਸਾਈਡ ਇ

ਸੁੱ ਕਾ ਮੁੰ ਹ

2. ਸਟੀਰੋਇ

(Indian) 
16 Hospital A

ਬਸਟ੍ਰਕਿਟਵ	ਪ

ਫਿਡ਼ਆਂ ਦਾ ਨੁਕ

ਲਾਜ ਮੁਮਿਕਨ

ਛੱਡਣਾ 

ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਖੰਘ

ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦ

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਿਥ

ਦੇ ਦੈਿਨਕ ਜੀਵ

ਡਲੇਟਰਸ: ਹਵਾ

ਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦ

, ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਮ

ਥੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲ

ਕ ਮੌਿਖਕ ਬ੍ਰੋਨਚ

ਇਫੈਕਟ ਹ ੋਸਕ

ਹ ਅਤੇ ਮਾਸ‐ਪੇ

ਇਡਸ: ਸਾਹ ਦੀ

Authority. A

ਪਲਮੋਨਰੀ	ਿਡ

ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫੰਕ

ਨ ਨਹ  ਹੈ। 

ਘ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ

ਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁ

 

ਿਥਤੀ ਸੁਧਾਰ ਿਵ

ਵਨ ਤ ਦੂਰ ਹੋ

ਵਾ ਦੀ ਨਲੀ ਿਵਚ

ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛ

ਮੀਟਰਡ ਡੋਜ

ਲੀ ਿਵਚ ਲੈ ਜਾਂ

ਚੋਿਡਲੇਟਰ ਦੀ

ਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ

ਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ

ੀ ਨਲੀ ਦੀ ਜਲ

ll rights rese

ਿਡਸੀਜ	ਲਈ

ਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੁਡ਼ ਵ

ਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ

ਬੁਰੀ ਲੱਤ ਨੰੂ ਛੱ

ਿਵਚ ਮਦਦ ਕੀ

ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ

ਚ ਮਾਸ‐ਪੇਸ਼ੀਆ

ਛਣਾਂ ਿਵਚ ਅਰ

ਜ ਇਨਹੇਲਰਸ

ਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ

ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ

ਵਿਕ ਥਡ਼ਕਨ, ਹ

ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕ

ਲਣ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ

erved 

ਕੀ	ਇਲਾਜ

ਵਾਪਸ ਨਹ  ਕੀ

ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ

ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਰੀ

ੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਆਮ ਇਲਾਜ ਿਵ

ਆ ਂਨੰੂ ਅਰਾਮ ਪ

ਰਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬ

। ਮੀਟਰਡ ਡੋਜ

ਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ

ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ

ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਿਹਲਣ

ਕਦਾ ਹੈ। 

ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ

ਉਪਲਬਧ	ਹ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦ

ਤੇ ਖੰਘਾਰ ਦੀ ਮ

ਰੀਜ ਦੀ ਕਾਉਂਸ

ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ:ੈ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨ

ਬ੍ਰੋਨਚੋਿਡਲੇਟਰ

ਜ ਇਨਹੇਲਰ ਦ

ਿਵਧੀ ਠੀਕ ਹੁੰ

ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅ

ਣਾ, ਉਨ ਦਰਾ

ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹਨ?	

ਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ

ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ

ਸਿਲੰਗ ਅਤੇ / ਜ

ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ 

: 

ਨਾਲ, ਸਾਹ ਦੀ

ਰਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਸਾਹ

ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਰੂ

ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ 

ਾ, ਿਸਰ ਦਰਦ,

ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਦੇ
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ਇਸਤੇਮਾ

ਇਸਤੇਮਾ

ਕਮਜੋਰ ਬ

ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦੀ ਤੁਲਨ

3. ਐਟਂੀਬਾਓ

ਮਰੀਜ ਨੰੂ

4. ਐਕਸ਼ਪੈਕ

ਲੰਮੇ ਸਮ ਤਕ

ਡਾਕਟਰ ਆਕ

ਸਝੁਾਅ ਦੇਵੇਗਾ

ਓਕਸੀਜਨ ਕੌਨ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ

ਕਰਦੇ ਸਮ ਡਾ

ਐਡਜਸਟ ਨਹ

ਪਲਮੋਨਰੀ ਰੀ

ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ

ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(Indian) 
16 Hospital A

ਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਮ

ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸ

ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹ ੈਅਤੇ ਗਲੇ ਿਵ

ਨਾ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਸ

ਓਿਟਕ: ਡਾਕਟ

ਨੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ

ਕਟੋਰਟ: ਅਸਾ

ਕ ਓਕਸੀਜਨ ਥ

ਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹ

ਾ। ਡਾਕਟਰ ਅ

ਨਸੈਨਟ੍ਰੇਟਰ ਇ

ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਬ

ਾਕਟਰ ਦੀ ਿਨਰ

ਹ  ਕਰਨਾ ਚਾਹ

ਰੀਹੈਬਲਾਈਜ਼ਸ਼ੇ

ਲ ਿਵਚ ਇਲਾਜ

ਇਹ ਇਲਾਜ 

Authority. A

ਮਰੀਜ ਠੀਕ ਨ

ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ

ਹ;ੈ ਜਦਿਕ ਸਪ੍ਰੇ

ਵਚ ਮੋਿਨਲੀਆ

ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸ

ਟਰ ਇਹ ਸਿਥਤ

ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਾਨ ਖੰਘਾਰ ਲਈ

ਥੈਰਪੀ 

ਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਅਤੇ ਥੈਰਿਪਸਟ

ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ

ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ

ਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮਟ

ਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ

ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ

ll rights rese

ਨਹ  ਹੋਵੇ। ਮੌਿਖ

ਟ ਇਿਮਊਿਨਟ

ਪ੍ਰੇਅ ਸਟੀਰੋਇਡ

ਆ ਦੀ ਜਲਨ ਹੋ

ਸਾਈਡ ਇਫਕੈ

ਤੀ ਨੰੂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕ

ਅ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਈ ਥੱੁਕ ਦਾ ਪਤ

ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਮਰ

ਟ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ

ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹ।ੈ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਆ

ਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚ

ਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦ

ਰ ਤੇ ਅਸਥਮਾ

erved 

ਿਖਕ ਸਟੀਰੋਇਡ

ਟੀ ਅਤੇ ਓਸਟੀ

ਡਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮ

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ

ਕਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕ

ਤਲਾ ਕਰਨਾ।

ਰੀਜ ਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸ

ਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾ

ਹ ੈਅਤੇ ਹਲਕ ੇਅ

ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ

ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ

ਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਕੌਸ਼

ਡਸ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸ

ੀਓਪੋਰੋਿਸਸ (ਪੋ

ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਰ ਇਹ ਦੇ ਮੌਿਖ

ਕਟੀਰੀਅਲ ਸੰ

ਸਮ ਤਕ ਓਕਸ

ਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 

ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ

ਉਿਚਤ ਕੰਸਨ

ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪ

ਵਨ ਦੀ ਕੁਆਿਲ

ਸ਼ਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ

ਸਮ ਤਕ 

ਪਰੋਸ ਬੋਨਸ) ਨ

ਨ ਗਲਾ ਖਰਾਬ

ਖਕ ਸਟੀਰੋਇਡ

ਸੰਕ੍ਰਮਣਾਂ ਨਾਲ 

ਸੀਜਨ ਥੈਰਪੀ 

ਮਰੀਜ ਨੰੂ 

ਲ ਉਪਕਰਨ ਰੱ

ਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰ

ਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ

ਿਲਟੀ ਿਵਚ ਸਧੁ

ਆ, ਸਾਹ ਦੀ 
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ਕਸਰਤ, ਥੱੁਕ 

ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਤਣਾਅ ਮੁਕਤੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵੇ

ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਅਤ

ਸਰਜਰੀ 

ਗੰਭੀਰ ਇਮਫੀ

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ

ਲੋਬ ਨੰੂ ਕਮਜਰੋ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਣ

ਕ੍ਰੋਿਨਕ	ਓਬਸ

ਇਲਾਜ:   

ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਫਫੇ

ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਹਾਈ

(Indian) 
16 Hospital A

ਕੱਢਣ ਦੀ ਿਵਧ

ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇ

ੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁ

ਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ

ਤੇ ਡਾਈਟੀਿਸ਼ਅ

ੀਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕੁ

ਿਵਚ, ਕੁਝ ਟ੍ਰਾ

ਰ ਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਨੋ

ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਹੱ

ਣ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆ

ਬਸਟ੍ਰਕਿਟਵ	ਪ

ਫਿਡ਼ਆਂ ਿਵਚ ਬੈ

ਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ

Authority. A

ਧੀਆਂ (ਿਜਵਿਕ

ਮੇਲ, ਸਰੀਰਕ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਸੁਝਾ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ

ਅਨ। 

ਕਝੁ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ

ਟਾਮਾ ਵਾਲੇ ਨਵ

ਨਚਸ ਿਵਚ ਛੋਟ

ਇਸ ਿਵਧੀ ਦਾ

ਹੱਿਸਆ ਂਨੰੂ ਫੈਲ

ਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਣ

ਪਲਮੋਨਰੀ	ਿਡ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦ

ਨ , ਿਦਲ ਦੀ ਬੀ

ll rights rese

ਕ ਐਕਸ਼ਪੈਕਟੋਰ

ਕਸਰਤ, ਸਰੀ

ਾਅ। ਪਲਮੋਨਰ

ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ

ਨ ਫੇਫਿਡ਼ਆਂ ਦਾ

ਵ ਸਰਜਰੀ ਇਲ

ਛਟਾ ਵਾਲਵ ਪਲ

ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿ

ਲਣ ਲਈ ਿਜਆ

ਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿ

ਿਡਸੀਜ	ਦੀ	ਕੀ

ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

ਬੀਮਾਰੀ,ਫੇਫਡੇ਼

erved 

ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਚਰ

ੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁ

ਰੀ ਰੀਹੈਬਲਾਈ

ਵਿਕ ਡਾਕਟਰ, 

ਾ ਿਹੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲ

ਲਾਜ ਉਪਲਬਧ

ਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ

ਿਵਚ ਫੇਫਡੇ਼ ਦੇ

ਆਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦ

ਿਵ੍ਰਧੀ ਕਰਦਾ ਹ

ਕੀ	ਜਿਟਲਤਾਵ

ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦਾ ਕਸਰ ਅਤੇ

ਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ),

ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਕਰ

ਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮ

ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪ

ਲਈ ਸਰਜਰੀ

ਧ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿ

ਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫਡੇ਼

ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਕੱਢਣ

ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹੈ।  

ਵਾਂ	ਹਨ?	

। ਇਸ ਦੇ ਇਲ

ਤੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ

, ਸਾਹ ਅਤੇ ਸ

ਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ,ੇ

ਮਟ ਿਸਹਤ 

ਿਪਸਟ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼

ਿਵਚ ਬ੍ਰੋਨਚੋਸ

ਡੇ਼ ਦੀ ਸੰਬੰਿਧਤ

ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ

ਹ ੈਤਾਂਿਕ ਲੱਛਣ

ਲਾਵਾ, COPD ਦ

ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
9

ਸਰੀਰ 

, 

ਰ 

ਡ਼ ਹੋ 

ਸਕਪੋ 

ਤ 

ਈ 

ਣਾ 

ਦੇ 



 

COP
Cop
 

 

 

PD / Punjabi(
yright © 20

(Indian) 
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ਕ੍ਰੋਿਨਕ	ਓਬਸ

ਚਾਹੀਦੀ	ਹ?ੈ

ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਹਠੇ

 ਕੋਈ ਧੂਮਰ

 ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਬੰ

ਕੀਤਾ ਜਾਣ

ਸਮ ਿਜਆ

ਬ੍ਰੋਨਚੋਿਡਲੇ

ਵਧਾਉਣ ਦੇ

ਡਾਕਟਰ ਨ

 ਨੇਮੀ ਕਸਰ

ਉਹ ਦੀ ਆ

ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰ

 ਖ਼ਰਾਕ ਤੇ ਿ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਠੰ

ਹਨ; ਖ਼ੁਰਾਕ

ਿਕਡਨੀਆਂ

 

(Indian) 
16 Hospital A

ਬਸਟ੍ਰਕਿਟਵ	ਪ

?	

ਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਰਪਾਨ ਨਹ  ਜਾਂ

ਬੰਧਨ: ਡਾਕਟਰ

ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ

ਲੇਟਰਸ ਦੀ ਖ਼ੁਰ

ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਛਣ

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕ

ਰਤ: ਕਸਰਤ ਮ

ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀਆ

ਰਿਪਸਟ ਨੰੂ ਸੰਪ

ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ

ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ 

ਕ ਿਵਚ ਘੱਟ ਨ

ਆ ਦੀ ਵਜਨ ਨੰੂ 

Authority. A

ਪਲਮੋਨਰੀ	ਿਡ

ਣਕਾਰੀਆ ਂਹੋਣੀ

ਜਾਂ ਤਤਕਾਲ ਧੂਮ

ਰਾਂ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼

। ਜ ੇਲੱਛਣਾਂ ਿਵ

ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ

ਰਾਕ ਨੰੂ ਵਧਾਇ

ਣ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦ

ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਰ

ਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤ

ਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਰ

ਨਮਕ, ਿਚਕਨਾ

ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦ

ll rights rese

ਿਡਸੀਜ	ਦੇ	ਮਰ

ਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

ਮਪਾਨ ਛੱਡਣਾ

ਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦ

ਵਚ ਕੋਈ ਬਦਲ

ਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ

ਇਆ ਜਾ ਸਕਦ

ਦਾ ਿਵਗਡ਼ ਜਾਂਦ

ਦਾ ਹੈ। 

ਰੀਰਕ ਿਸਹਤ

ਤਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ

ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜ

ਦਾ ਹੈ: ਘੱਟ ਜਲ

ਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ；

ਨਾਈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆ

ਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫ

erved 

ਰੀਜ	ਦੀ	ਦੇਖ

ਹਨ: 

ਾ 

ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ

ਲਾਅ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਨ ਦ

ਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਕੋਈ

ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਰ

ਅਤੇ ਸਿਹਣਸ਼ੀ

ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮ

ਜ ੇਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦ

ਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ

ਗਲੇ ਦੀ ਜਲ

ਆਦਾ ਫਾਈਬਰ

ਫਿਡ਼ਆਂ ਦੀ ਿਸ

ਖਭਾਲ	ਿਕਸ	ਤ

ਨੇਮੀ ਅਤੇ ਸਹ

ਨ, ਿਜਵਿਕ, ਸਾਹ

ਨਹ  ਆਂਦੀ ਹੈ

ਸੁਧਾਰ ਨਹ  ਹੁ

ਰੀਜ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤ

ਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ

ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਆਪ

ਦੀ ਹੈ। 

ਨ, ਿਜਵਿਕ ਉਹ

ਲਣ ਦੁਆਰਾ ਖੰਘ

ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸ

ਤਰ੍ਹਾਂ	ਕੀਤੀ	ਜ

ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਹ ਫੁੱ ਲਣਾ ਰਾਤ

ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਖ਼ੁਰ

ਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ

ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ

ਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ

ਹ ਭੋਜਨ ਜ ੋਬ

ਘ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕ

ਕ ਿਦਲ ਅਤੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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