
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ?
ਪੁੱਛਣ ਲਈ 5 ਸਵਾਲ 

ਦਵਾਈਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਿਣ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਜਾ ਂਬਜਸ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ) ਨੇ ਭੁੱਲਣ, ਉਲਝਣ ਜਾ ਂਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾ ਂਅਸਬਿਰ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆ ਂਸਮੱਬਸਆਵਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂ
ਹਨ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੁਢੇਪਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬਲਆ ਹੋਵੇ। ਜਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚੰਤਤ ਹੋ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਬਵਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਲੱਛਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਇੱਕ ਜਾ ਂਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਐਂਟੀਕੋਲਿਨਰਲਿਕ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ 

ਿੱਛਣ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
Possible anticholinergic adverse e�ects

ਅੱਖਾਂ
ਧੰੁਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ

ਖੁਸ਼ਕ ਅਖੱਾਂ

ਮੂੰਹ
ਖਸੁਕ਼ ਮੂਹੰ

ਵਡੱੀ ਅਤੰੜੀ
ਕਬਜ ਼

ਚਮੜੀ
ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਉਣਾ

ਖਸੁਕ਼ ਚਮੜੀ

ਿਦਮਾਗ
ਭੁਲੱਣਾ 
ਉਲਝਣ 
ਉੱਖਿੜਆ ਹਇੋਆ 
ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨਾ 
ਚਕੱਰ ਆਉਣੇ

ਿਦਲ
ਿਦਲ ਦੀ ਤਜੇ ਼ਧੜਕਣ 

ਮਸਾਨਾ (ਬਲੈਡਰ)
ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਸ਼ੁਕਲ 

ਡੱਬਾ 1: ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾ ਂਿਈ 
ਵਰਤੀਆ ਂਿਾਦਂੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਕਾਰਨ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀਆ ਂਸਮੱਬਸਆਵਾ ਂ

• ਉਦਾਸੀਨਤਾ
• ਬਡਮੈਂਸੀਆ ਤੋਂ ਬਵਵਹਾਰ ਜਾ ਂਬਮਜ਼ਾਜ਼ (ਮੂਡ) ਬਵੱਚ ਿਦਲਾਅ 

• ਦਰਦ 

• ਿਲੈਡਰ-ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆ ਂਸਮੱਬਸਆਵਾ ਂ

• ਐਲਰਜੀਆ ਂ

• ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਲਖਤ ਦਵਾਈਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ, ਜਾ ਂਓਵਰ-ਦ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਂਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਲਕੁੱਲ ਿੋੜ੍ ੇਬਜਹੇ ਅਸੁਬਵਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਸਹਤ ਸਮੱਬਸਆਵਾ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ 

ਸਕਦ ੇਹਨ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਡੱਗਣਾ ਜਾ ਂਹਸਪਤਾਲ ਬਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   

Punjabi | ਪੰਿਾਬੀ



ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ?
ਪੁੱਛਣ ਲਈ 5 ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿੱਛਣ  
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿਕੇ ਹੀ ਲਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਇਹਨਾ ਂਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਿੰਧਨ ਜਾ ਂ
ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਬਕਆ ਂਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਆਪਣੀ ਲਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਾ ਂ 
ਬਦਿਣ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾ ਂਹਮੇਸਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ  

ਿਾ ਂਫਾਰਮਾਲਸਸਟ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ। 
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ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾ ਂਫਾਰਮਾਲਸਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਿਈ 5 ਸਵਾਿ 
1. ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਕਉਂ ਿੈ ਲਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ?ਂ 
 ਕਦ-ੇਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਸਰਫ਼ ਿੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਬਹਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਿੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਬਕਸ ੇਵੀ ਉਹਨਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ 
ਬਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 

2. ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?  
 ਪੁੱਛੋ ਬਕ ਜੋ ਲੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਬਸਹਤ ਸਮੱਬਸਆਵਾ ਂਜਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਿੰਬਧਤ ਹਨ।  

3. ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 
 ਪੁੱਛੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਨੂੰ ਬਕਵੇਂ ਨਬਜੱਠ ਜਾ ਂਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹੋ।  ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਸ ੇਇੱਕ ਜਾ ਂਵੱਧ ਦਵਾਈਆ ਂਬਵੱਚ ਿਦਲਾਅ ਦਾ 
ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਫਾਰਮਾਬਸਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਿਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 

4. ਿੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
 ਪੁੱਛੋ ਬਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਇਹ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਬਵਗੜ - ਜਾ ਂਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਅਤੇ ਦਵਾਈ (ਦਵਾਈਆ)ਂ ਲੈਂਦੇ ਰਬਹੰਦ ੇਹੋ। 

5. ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜਾ ਂਹਨ ਿੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਿਤ ਨਾਿ ਨਲਿੱਠਣ ਿਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
 ਪੁੱਛੋ ਬਕ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਜਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬਸਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  ਜੀਵਨਸੈਲੀ ਬਵੱਚ ਿਦਲਾਅ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਜ਼ਆਦਾ 
ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਬਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਬਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 


