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ਇਨਸਮੌਨੀਆ 
ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਸਮਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਇਕ ਆਮ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ 
ਸੰਬੰਧੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਮੁਡ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਉਣ 

ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚਿੱਕਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
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1.      ਨੀਂਦ ਦਾ ਚੱਕਰ 

ਨੀਂਦ ਨ ੰ  ਦੋ ਚਰਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੰਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਲਣ  ਾਲੀ ਨੀਂਦ (ਆਰਈਐਮ 

ਨੀਂਦ) ਅਤੇ  ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚਲਣ  ਾਲੀ ਨੀਂਦ (ਗੈਰ-ਆਰਈਐਮ ਨੀਂਦ)।ਦ ਜ ੇਪਾਸੇ, ਗੈਰ-

ਆਰਈਐਮ ਸਲੀਪ ਨ ੰ  4 ਚਰਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੰਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਚਰਣ 1, ਚਰਣ 2, ਚਰਣ 3 ਅਤ ੇਚਰਣ 4. 

ਚਰਣ 1 ਅਤ ੇ2 ਨ ੰ  "ਹਲਕੀ ਨੀਂਦ" ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਵਕ ਚਰਣ 3 ਅਤੇ 4 ਨ ੰ  "ਡ ੰ ਘੀ ਨੀਂਦ" ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਿੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਆਮ ਪਰੌੜ੍ਹ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ, ਆਰਈਐਮ ਨੀਂਦ ਵ ਿੱ ਚ ਨੀਂਦ ਚਿੱਕਰ 20% ਤੋਂ 25% ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਜਦਵਕ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਆਰਈਐਮ ਨੀਂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਨੀਂਦ ਗੈਰ-ਆਰਈਐਮ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਲਕੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ  ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ-ਆਰਈਐਮ ਨੀਂਦ ਦੀ ਡ ੰ ਘੀ ਨੀਂਦ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਈਐਮ ਨੀਂਦ ਸੁ਼ਰ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਚਰਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਕਰ ਨ ੰ  
ਨੀਂਦ ਚਿੱਕਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਇਿੱਕ ਚਿੱਕਰ 90 ਤੋਂ 120 ਵਮੰਟ ਤਿੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ 

ਆਮ ਪਰੌੜ੍ਹ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਹਰ ਰਾਤ ਵ ਿੱ ਚ 4 ਤੋਂ 6 ਨੀਂਦ ਦੇ ਚਿੱਕਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

  

2.      ਨੀਂਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵ: 

ਨੀਂਦ ਦੇ ਮਹਿੱਤਤਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤ ੇਨੀਂਦ ਦੇ ਹਰ ਚਰਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਆਰਈਐਮ ਨੀਂਦ ਸਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਵਜੰਦਗੀ 
ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਈਐਮ ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ  ਧੀਆ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਮ ਡ ਨ ੰ  ਚੰਗਾ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। 

 

3.      ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਇਿੱਕ ਵਕਸਮ ਦਾ ਨੀਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵ ਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਵਕਆਵਟਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 

ਡੀਐਮਐਸ-IV ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਂਦ ਵ ਕਾਰ ਦੇ ਵਨਦਾਨ ਲਈ ਦੋ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ: 1. ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ 

ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ; 2. ਸੁਿੱ ਵਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਬੇਚੈਨੀ, ਥਕਾ ਟ ਅਤ ੇ
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ਵਚੰਤਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਲਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ ਵਮਕਾ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, 

 ਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਸੀਡੀ -10 ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ: 

 ਜਾਗਦ ੇਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਨੀਂਦ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੀਂਦ ਕੁਆਵਲਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 

 ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 3 ਰਾਤਾਂ ਪਰਤੀ ਹਫਤ ੇਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਘਿੱ ਟ ੋਘਿੱ ਟ 1 ਮਹੀਨੇ 

ਲਈ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਪ ਰ ੇਵਦਨ ਵ ਚ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦ ੇਪਰਭਾ  ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ 
 ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਪੀੜ੍ਤ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤਕਲੀਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਵਜੰਦਗੀ ਨ ੰ  ਪਰਭਾ ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਿੱ ਖੋ  ਿੱ ਖਰੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਾਂ ਅਤ ੇਅਵਧਐਨਾਂ ਇਨਸਮੌਨੀਆ ਨ ੰ   ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਰ ਪਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ4 ਵਕਸਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੰਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

  ਸ਼ਰ  ਵ ਿੱ ਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਪੀੜ੍ਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਸਤਰ ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵ ਿੱ ਚ 30 ਵਮੰਟ ਤੋਂ 
ਵਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਪੀੜ੍ਤ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਆਰਾਮੀ ਅਤ ੇਵਚੰਤਾ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਹ 

ਬੇਚੈਨੀ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਆਮ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਹੈ। 

  ਨੀਂਦ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਪੀੜ੍ਤ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੰ , ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ, ਹਲਕੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

  ਨੀਂਦ ਦ ੇਬਾਅਦ ਤਰੋਤਾਜਾ ਮਵਹਸ ਸ ਨਾ ਹੋਣਾ 
ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦ ੇਬਾਅਦ  ੀ ਪੀੜ੍ਤ ਵ ਅਕਤੀ ਥਕਾ ਟ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਵਪਛਲੀ ਰਾਤ 

ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹ।ੈ 

ਸ ੇਰ  ੇਲੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ 
ਪੀੜ੍ਤ ਵ ਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਉੱਠਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟ ੇਪਵਹਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮੁੜ੍ ਕੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਰ ਹਫਤ ੇ3 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਦਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਪੀੜ੍ਤ ਵ ਅਕਤੀ 
ਥਕਾਨ, ਨੀਂਦਰਾਲ ਤਾ, ਉਦਾਸ ਅਤ ੇਵਚਡ਼ਵਚਡ਼ਾਪਨ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਤ 

ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾਲ ਪੀਵਡ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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4.      ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਪਰਾਇਮਰੀ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤ ੇਸੈਕੰਡਰੀ ਅਨਿੱ ਵਮਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵਦਮਾਗੀ (ਮਾਨਵਸਕ) ਅਤੇ ਮ ਡ ਵ ਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ 

ਵਬਮਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿੱ ਤ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਨੀਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵ ਕਾਰ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦਾ ਪਰਭਾ   ਧਦਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ 

ਲਈ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੀ ਦਰ 35% ਤਿੱਕ ਹੈ। ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਜਆਦਾ 
ਵਮਲਦਾ ਹੈ। 

  

5.      ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਅਸਰ 

ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਇਨਸੌਮਨੀਆ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜ ੇ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੀੜ੍ਤ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤ ੇਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਤੇ ਪਰਵਤਕ ਲ ਅਸਰ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ ਨ ਦੀ ਗੁਣ ਤਾ, ਵਦਮਾਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੈਮਰੀ, ਅਤ ੇਪੀੜ੍ਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵ ਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  

6.      ਨੀਂਦ ਸਫਾਈ 

ਨੀਂਦ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਲੜ੍ਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 ਨੇਮੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਣ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤ ੇਉੱਠੋ 

 ਵਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ / ਵਨੈੱਘ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰੋ 

 ਵਜਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਪਰ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਠੋਰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰੋ 

 ਆਰਾਮਦੇਹ ਨੀਂਦ ਦਾ  ਾਤਾਰ ਣ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬੈਡ ਸ਼ੀਟ ਅਤ ੇਵਸਰਹਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤ ੇ

ਘਿੱਟ ਪਰਕਾਸ਼  ਾਲਾ  ਾਤਾ ਰਣ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਉਵਚਤ ਤਾਪਮਾਨ ਸਭ ਨੀਂਦ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹਨ 

 ਇਿੱਕ ਵਪਆਲਾ ਗਰ ਦੁਿੱ ਧ ਪੀਓ ਜੋ ਨੀਂਦ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ 

 ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਅਤ ੇਸੌਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ 
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ਕਰੋ 

 ਆਰਾਮਦੇਹ ਵਕਵਰਆ ਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਹੌਲਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਵਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਨਾ, ਆਰਾਮ ਦੇਣ  ਾਲੀ 
ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਨਾਨ ਨੀਂਦ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 ਸੌਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਬੈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਰੁਿੱ ਕੋ 

 ਜੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਚੀਜਾਂ ਅਧ ਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਸੁਲਝਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸੋਚ।ੋ ਚੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਵਲਖਣ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਅਗਲੇ ਵਦਨ ਵਫਰ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ੍ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱਢੋ 
 ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ 

 ਨਾ ਪੜ੍ਹ,ੋ ਟੈਲੀਵ ਜਨ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਵਬਸਤਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ 
 ਜੇ ਵਬਸਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 20 ਵਮੰਟ ਬਾਅਦ ਤਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ਅਤ ੇਵਫਰ 

ਵਬਸਤਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਫਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

 ਰਾਤ ਦੇ ਮਿੱਧ ਵ ਚ 20 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਵਮੰਟ ਲਈ ਜਾਗਦ ੇਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨ ੰ  ਦੁਹਰਾਓ 

 ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਕ ਵਪਛਲੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਸ ੇਰ ਨ ੰ  ਨੇਮੀ ਸਮੇਂ 
ਤੇ ਉੱਠੋ 

 ਵਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਬਸਤਰ ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ 

ਜ ੇਉਪਰੋਕਤ ਵ ਧੀਆਂ (ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਫਾਈ) ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

  

  

http://www.smartpatient.ha.org.hk

