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ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ – ਲੱਛਣ ਪਰ੍ਬੰਧਨ 
 
ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੰੀ ਸਵੇਾ 
ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਉਪਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: 
 Pamela YoudeNethersole Eastern Hospital 
 Grantham Hospital 
 Ruttonjee& Tang Shiu Kin Hospitals 
 Queen Mary Hospital 
 Hong Kong Buddhist Hospital 
 Queen Elizabeth Hospital 
 Our Lady of Maryknoll Hospital 
 Caritas Medical Centre 
 Princess Margaret Hospital 
 Haven of Hope Hospital 
 United Christian Hospital 
 Bradbury Hospice 
 Prince of Wales Hospital 
 Shatin Hospital 
 Tuen Mun Hospital 
 
ਉਪਚਾਰਕ ਦਖੇਭਾਲ ਿਵਚੱ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਵਾਈਆ ਂ

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਗੇ| ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਜਦ� ਵੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾ ਂ
ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|ੈ 

ਲੱਛਣ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਕੰਮ/ਲਾਗੂ ਲੱਛਣ ਸੰਭਾਿਵਤ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ/ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 
ਨਹ� 

ਮਤਲੀ/ਉਲਟੀ Dexamethasone  ਦਰਦ, ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ, 

ਸੋਿਜਸ਼, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆ ਂਤ� 
ਰਾਹਤ 

 ਭੁੱਖ ਦਾ ਵੱਧਣਾ 

 ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਵਰਤ� ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ 
ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ 
ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ), ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਏਿਡਮਾ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹ|ੈ 

ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਸੰ�ਮਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਭੰਾਵਨਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ�ਦੇ ਸਮ� ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ| 

 ਗੈਸਟਰ੍ ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਅਸੁਿਵਧਾ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ 
ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ|ੈ 

Haloperidol ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆ ਂਅਤੇ ਭਰਮ ਤ� ਰਾਹਤ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ, ਕਬਜ਼, ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 
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ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇ ਿਵੱਚ ਅਕੜਨ 
Prochlorperazine ਉਲਟੀਆ ਂਅਤੇ ਚੱਕਰ ਤ� ਰਾਹਤ 

ਿਦਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ 

ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ, ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ 
ਅਕੜਨ 

ਖੰਘ Codeine  ਿਸਰਫ ਖੁਸ਼ਕ ਖਘੰ ਦੇ ਇਲਾਜ 
ਲਈ; ਖੰਘ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਖਘੰ 
ਕ�ਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ 

 纾缓度至中度痛症 
 ਹਲ਼ਕੇ ਤ� ਦਰਿਮਆਨੇ ਦਰਦ ਤ� 

ਰਾਹਤ 

ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ 

ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਲਟੀਆ ਂਅਤੇ ਕਬਜ਼ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ|ੈ  

ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ Metoclopramide ਅਸਧਾਰਨ ਗੈਸਟਰ੍ ੋਇਨਟੇਸਟਾਈਨਲ 
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲੀ, 
ਉਲਟੀਆ,ਂ ਸੋਿਜਸ਼, ਭੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ 
ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਿਵੱਚ ਅਕੜਨ 

ਕਬਜ਼ Glycerin 
Suppositories 

ਇੱਕ ਤੇਲ ਿਜਹੀ ਿਚਕਨਾਹਟ ਵਜ� ਕੰਮ 
ਕਰੇ ਜੋ ਮਲ-ਿਤਆਗ ਲਈ ਮਲ ਨੰੂ ਨਰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ 

-- 

Lactulose  ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਿਜਗਰ �ਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ 
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

 ਮਲ ਨੰੂ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ 
ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਕੇ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਸੰਚਲਨ ਰਾਹ� 
ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ

 ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਅਕੜਨ 

 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਪੇਟ ਿਵੱਚ 
ਦਰਦ, ਸੋਿਜਸ਼ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

Senna ਲੈਕਸੇਿਟਵ ਉਤੇਜਕ ਜੋ ਮਲ-ਿਤਆਗ 
ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਲਨ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ

ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ 
ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ  

Bisacodyl/ 
Bisacodyl 
Suppositories 

 ਕਬਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 

 ਮਲ ਿਤਆਗ ਲਈ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆ ਂ
ਦੇ ਸੰਚਲਨ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ

 ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਦ-ੇਕਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 
ਮਿਹਸੂਸ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ

 ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਨੰੂ ਲਓ; ਇਸ 
ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤ� 
ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਨਾ 
ਪੀਓ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਐਿਸਡ ਦੇ ਰਸਾਅ ਨੰੂ 
ਰੋਕਦੇ ਹਨ| 
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ਦਸਤ Loperamide  ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦ ੇਦਸਤ ਦੇ 
ਇਲਾਜ ਲਈ 

 ਆਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 
ਸੰਚਲਨ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 
ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖੋਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹ ੈ

ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਮੂੰਹ ਖਸ਼ੁਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਿਵੱਚ 
ਅਕੜਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

 
 
ਸਧਾਰਨ ਲਛੱਣ ਅਤ ੇਪਰ੍ਬਧੰਨ ਤਕਨੀਕ 

ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਿਟਊਮਰ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਸਿੁ◌ਵਧਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਲੱਛਣਾਂ◌ਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਦੁਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਪੂਰਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ| ਕ�ਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ| ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖੇਭਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਤਾਲਮਲੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| 
 
ਸਧਾਰਨ ਲਛੱਣ ਅਤ ੇਪਰ੍ਬਧੰਨ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ

 ਸਧਾਰਨ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਸਾਂਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਖੰਘ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਬਜ਼, ਨ�ਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ, 

ਏਡੀਮਾ, ਥਕਾਵਟ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੋਿਜਸ਼ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ| ਮਰੀਜ਼ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਿਚੰਤਤ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ|ੈ 

 ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਕਈ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਜ�, ਿਚੰਤਾ ਸਾਹਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹ|ੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾ ਂਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹ|ੈ 

 ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਿਹਚਾਣ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖੇਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ|ੈ 

 ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 
ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖੱਣਗੇ| ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਵਆਿਖਆ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ 
ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| 

 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ|ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਆਰਾਮ ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮੁਦਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਰੱਖ|ੋ 

 ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ| 

 
ਲੱਛਣ ਸੰਭਾਿਵਤ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਬਧੰਨ ਸਝੁਾਅ 

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


 

PUNJABI INDIAN - PALLIATIVE CARE SERIES.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

ਮਤਲੀ/ਉਲਟੀ ਕਬਜ਼, ਘਬਰਾਹਟ, ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਗੰਭੀਰ ਖੰਘ, ਸਰੀਰ 
ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਲਾਈਟਜ਼ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਿਟਊਮਰ ਦੇ 
ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ 
ਰੁਕਾਵਟ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਥੈਰੇਪੀ 
ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ, ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ, ਆਿਦ| 

 ਖਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟ ਖਾਓ 

 ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਲਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ 
ਲਓ 

 ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ-ਪਸੰਦ ਸੁਗੰਧ ਤ� ਬਚੋ 

ਸਾਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਫੇਫਿੜਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਟਊਮਰ, 

ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਏਿਡਮਾ, ਿਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਸਾਂਹ 
ਸੰਬੰਧੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ; ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਿਜਵ� 
ਿਕ ਿਦਲ ਦਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਫੇਲਹ੍  ਹੋਣਾ, 
ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸਾਂਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਵਸਕਸ ਚੱਕਰ 
ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| 

 ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹ੍ੋ  ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਨੰੂ 
ਚਾਲੂ ਕਰੋ 

 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖੜਹ੍ ੇ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ 
 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਥਪਥਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ 
 ਆਕਸੀਜਨ ਿਡਿਲਵਰੀ ਨੰੂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ; ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਖੰਘ  ਖੰਘ ਉਦ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਫੇਫਿੜਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਏਿਡਮਾ, ਸਾਂਹ 
ਨਲੀ ਿਵੱਚ ਿਟਊਮਰ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਾਂਹ ਪਰ੍ਣਾਲੀ 
ਦਾ ਸੰ�ਮਣ, ਦਮਾ, ਐਿਸਡ ਰੀਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰਾਹ� 
ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ ਿਜਵ� ਰੋਗ ਸਾਂਹ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ 

 ਡਾਕਟਰ ਖੰਘ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ 
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੰਘ ਨੰੂ ਖੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ; ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 

 ਜੇ ਖੰਘ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ ਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਹੈਮੋਸਟੈਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 

 ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਠੰਡੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਫਲ ਐਿਸਡ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤ� ਬਚੋ ਜੋ 
ਖੰਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ| 

ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਗੈਸਟਰ੍ ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਰੋਗ, ਿਟਊਮਰ, ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, 
ਕਬਜ਼, ਮੰੂਹ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਅਸਾਇਟਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ 
ਪਰ੍ਭਾਵ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਰਕ ਆਿਦ| 

 ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟ ਖਾਣਾ 
 ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰੱਖੋ 

 ਖੁਸ਼ਕ ਮੰੂਹ, ਮਤਲੀ, ਕਬਜ਼, ਦਰਦ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਰਗੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਭੁੱਖ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ 
 ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਕਬਜ਼ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਿਬਸਤਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ, ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ, 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲੋਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, 
ਮਾਨਿਸਕ ਤਣਾਅ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਅਤੇ 
ਆਂਦਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼; ਕਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 
ਕਾਰਨ, ਉਲਟੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਖੂਨ 
ਵਿਹਣਾ, ਸੋਿਜਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ| 
 

 ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਬਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ 
ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਲੈਕਸੇਿਟਵ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ| 

 ਸੈਿਲਊਲੋਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਿਜਵ� 
ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ 

 ਸਮ� ਿਸਰ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰੋ 
 ਪੇਟ ਦੀਆ ਂਦੁਹਰਾਓ ਸੰਚਲਨ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਲਨ 

ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
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ਸੋਿਜਸ਼ ਪੇਟ ਜਾਂ ਪੇਲਿਵਸ ਿਵੱਚ ਿਟਊਮਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ 
ਸੋਿਜਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਿਟਊਮਰ ਪੇਟ 
ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੋਿਜਸ਼ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸੋਿਜਸ਼ ਅਕਸਰ ਕਬਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਉਨਹ੍ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਿਬਸਤਰੇ 
'ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 

 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸੋਿਜਸ਼ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟ ਖਾਣਾ; ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 
ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 ਕਬਜ਼ ਤ� ਬਚੋ 

ਖੁਸ਼ਕ ਮੰੂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਸਹਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੰੂਹ ਸੰਬੰਧੀ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂ
ਲਈ ਬਹੁੱਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਸਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਿਕਰਣਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ 
ਮੰੂਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ 

 ਅਿਜਹ ੇਭੋਜਨ ਖਾਉ ਿਜਹੜੇ ਲਾਰ ਦੇ ਰਸਾਅ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਿਜਵ� ਅਨਾਨਾਸ, ਖੰਡ-ਮੁਕਤ ਬਬਲਗਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 

ਏਿਡਮਾ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਪਰ੍ੋਟੀਨ, ਿਦਲ, 

ਿਜਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ 
ਿਟਊਮਰ-ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਲਿਸਕਾ ਸੰਰਚਨ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, 

ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਿਕਰਣ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਈਬਰ੍ੋਿਸਸ, 

ਆਿਦ| 

 ਡਾਕਟਰ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਿਲਖਣਗੇ| 

 ਏਿਡਮਾ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂਨੰੂ ਉ�ਪਰ ਉਠਾਓ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਮੋਢੇ ਤ� ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਕੁਲਹ੍ੇ  ਤੱਕ ਚੱੁਕਣਾ 

 ਏਿਡਮਾ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂ'ਤੇ ਤੰਗ ਸਟੋਿਕੰਗ ਪਾਓ ਜਾਂ 
ਪੱਟੀ ਕਰੋ 

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ: 
ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ 

ਨ�ਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਿਜਵ� ਿਕ ਦਰਦ, ਸਾਂਹ ਦੀ 
ਤਕਲੀਫ਼, ਖੰਘ, ਨੈਕਟੁਰੀਆ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ; ਨ�ਦ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵੀ ਆਮ ਹੈ 

 ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਨ�ਦ ਨਾ ਆਉਣ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ 
ਹੈ 

 ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਿਚੜਿਚੜੇ TV ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਵੇਖਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ| 

 ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨ�ਦ ਘੱਟ ਕਰੋ 
 ਹਲਕ ੇਪਰ੍ਕਾਸ਼, ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਰਹੋ 
 ਨਹਾਉਣ, ਨਰਮ ਮਾਿਲਸ਼ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੰਗੀਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ 

ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜਹ੍ ੇ ਸਮ� ਦੀਆ ਂਨ�ਦ ਦੀਆ ਂਗੋਲੀਆਂ ਨੰੂ 

ਿਲਖੇਗਾ| 

ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ/ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਰੋਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ; 
ਅਨੀਮੀਆ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਲਾਇਟ ਅਸੰਤੁਲਨ, 

ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਰਸਾਅ ਦੇ ਿਵਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| 

 ਡਾਕਟਰ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਿਲਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਇਲਾਜ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ| 

 ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਰਤ ਘਟਾਓ 

 ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਰਥਾ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ| ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਸਲਾਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ| 
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