
 
ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 

 ਕੰਨਜਕਿਟਿਵਿਟਸ 
 

 

(1) ਕੰਜਨਕਟੀਿਵਿਟਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੁਝਾਅ 
 ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤ� 2-3 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵਗੇਾ। 
 ਅੱਖਾ ਂਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂ ੰਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲਹ੍ੇ  ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਰੱਜ ਿਵਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਲਹ੍ਣ ਤ� ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਬੰੂਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਿਦਓ। 
 ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਨਾਲ ਤੌਲੀਏ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ। 

 

(2) ਕੰਜਨਕਟੀਿਵਿਟਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾ ਂਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਂਕਲੋਰੀਨ ਪੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾ ਂਸੁਰੱਿਖਆ ਚਸ਼ਮੇ 

ਪਾਓ; 

 ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਹੇਠਾ ਂਧੁੱਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਿਕਨਾਰੇ ਅਤ ੇਡਰਾਈਿਵੰਗ ਦੌਰਾਨ); 
 ਸੰਭਾਵੀ ਅਲਰਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤ ੇਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋਿਖਮ ਨੂ ੰਘਟਾਓ; 

 ਅੱਖਾ ਂਨੂ ੰਰਗੜਨ ਤ� ਬਚ;ੋ 

 ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤ� ਪਰ੍ਹੇਜ਼ ਕਰੋ; 

 ਿਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ ਅਤ ੇਧੂੰਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤ� ਬਚ;ੋ 

 ਅੱਖਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੂ ੰਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਚਸ਼ਮੇ ਅਤ ੇਅੱਖਾ ਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ; 

 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾ ਂਨੂ ੰਢੁਕਵਾਂ ਅਰਾਮ ਿਦਓ ਅਤ ੇਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤ� ਬਚ;ੋ 
 ਅੱਖਾ ਂਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂ ੰਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲਹ੍ੇ  ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਲਹ੍ਣ ਤ� ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰੋ। 
 

(3) ਅੱਖਾ ਂਦੀਆਂ ਬੰੂਦਾਂ ਅਤੇ ਮੱਲਹ੍ ਮ ਦੀ ਵਰਤ� 
 ਜਦ� ਅੱਖਾ ਂਦੀਆਂ ਬੰੂਦਾਂ ਅਤ ੇਅੱਖਾ ਂਦੀ ਮਲਹ੍ਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅੱਖਾ ਂਦੀਆਂ ਬੰੂਦਾਂ ਪਾਓ, 'ਤੇ 5 

ਿਮੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਲਹ੍ ਮ ਲਗਾਓ; 

 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ; 
 ਅੱਖਾ ਂਦੀਆਂ ਬੰੂਦਾ ਂਅਤ ੇਅੱਖਾ ਂਦੀ ਮੱਲਹ੍ ਮ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਵਰਤਣਾ ਹੈ: 

- ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾ ਂਨੂ ੰਸਾਫ਼ ਕਰੋ; 

- ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਪੱਛੇ ਮੋੜੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਢੱਕਣ ਨੂ ੰਨੀਚ ੇਿਖੱਚ;ੋ 

- ਉ�ਪਰ ਵਲੱ ਵੇਖੋ ਅਤ ੇਅਖੱ ਿਵਚੱ ਬੰੂਦਾ ਂਪਾਓ; ਜਾ ਂਅਖੱ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਢੱਕਣ ਅਦੰਰ 5 mm ਮੱਲਹ੍ਮ ਪਾਓ (ਕੰਟਨੇਰ 
ਨੂ ੰਅੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹਣ ਿਦਓ); 

- ਹੰਝੂ ਦੀ ਿਨਕਾਸ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੇ ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਅਖੱ ਦੇ ਅਦੰਰਲੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 



ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ ਤਾ ਂਜ ੋਦਵਾਈ ਅੱਖ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵ;ੇ 

- ਜੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਦੂਜੀ ਬੰੂਦ ਪਾਓ; 

- ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ: ਬੱਚ ੇ ਨੂ ੰਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾ ਂ ਨੂ ੰਨਰਮੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ, ਅਦੰਰੂਨੀ ਕੋਨੇ ਿਵਚੱ ਅਖੱ ਦੀ 
ਬੰੂਦ ਪਾਓ। ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲਹ੍ੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੰੂਦ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

(4) ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਸੰਕੇਤ 
 ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰ ਿਵਚੱ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇ

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾ ਂਹੋਣ ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ: 

- ਸੋਿਜਸ਼ 2-3 ਿਦਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਘੱਟ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ; 

- ਪੀਕ ਜਾ ਂ ਿਡਸਚਾਰਜ ਨਾਲ ਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾ;ਂ 

- ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ; 

-    ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਦਰਦ। 
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