
ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਜਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਲੜੋਾ ਂਨੂੰ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੁੱ ਖਿਅਤ 
ਅਤ ੇਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਬਧੰਨ  ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤਹੁਾਡਾ ਹਲੈਥਕਅੇਰ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤਹੁਾਡ ੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ  ਵਿਕਲਪ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ  ਵਿਚੱ 
ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ  ਜਿਵੇਂ  ਕਿ ਗਲੋੀਆ ਂਦ ੇਡਬੱ,ੇ ਬਲੀਸਟਰ ਪਕੈ ਜਾ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ।

1

ਆਪਣੀ ਸਰੁਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਕਈੋ ਵੀ 
ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ, ਅਤ ੇਇਕੱ ੋਬਤੋਲ ਵਿਚੱ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਦਵਾਈਆ ਂਨਾ ਮਿਲਾਓ।
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3

ਦਜੂ ੇਲਕੋਾ ਂਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾ ਲਓ।

ਦਵਾਈ ਲਣੈ ਤੋਂ ਪ ਹਿਲਾ,ਂ ਲਬੇਲ ਨੂੰ  ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ।ੋ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦ ੇ ਸਮੇਂ, ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਲਬੇਲ 'ਤ ੇ ਦਿਤੱੀਆ ਂ ਹਿਦਾਇਤਾ ਂਜਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇ ਸਿਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ 
ਦਿਤੱੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ
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ਕਈੋ ਵੀ ਨਵੀ ਂ ਦਵਾਈ ਜਾ ਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਟਂਰ ਉਤਪਾਦ ( ਜਿਵੇਂ  ਕਿ 
ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ, ਕਦੁਰਤੀ ਸਿਹਤ ਉਤਪਾਦ, ਜਾ ਂਹਮਿਓਪਥਿਕ ਉਤਪਾਦ) ਸ਼ਰੁ ੂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਿਲਾ,ਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਆਪਣ ੇ ਸਿਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਲੱ 
ਕਰਨਾ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹ ੈਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਸਰੁਖਿਅਤ ਹਨ।
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ਦਵਾਈਆ ਂਲਣੈ ਬਾਰ ੇ10 ਸਝੁਾਅ
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ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ ਕਿ ਤਸੁੀ ਂ ਤਰੁਤੰ ਨਤੀਜ ੇਨਾ ਦਖੇ।ੋ ਕਝੁ ਦਵਾਈਆ ਂਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਦਖੇਣ 

ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾ ਂਲ ੈਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਬਰ ਰਖੱ।ੋ 

ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੁਾਕ ਨਾ ਬਦਲ ੋਅਤ ੇਆਪਣ ੇ ਸਿਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 

ਨਾਲ ਗਲੱ ਕੀਤ ੇਬਿਨਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਣੈਾ ਬਦੰ ਨਾ ਕਰ।ੋ
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ਦਵਾਈਆ ਂ ਨੂੰ ਅ ਜਿਹੀ ਥਾ ਂ 'ਤ ੇ ਰਖੱ ੋ ਜਿਥੱ ੇ ਬਚੱ ੇ ਅਤ ੇ ਪਾਲਤ ੂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀ ਂ 

ਪਹੁੰਚ ਸਕਦ।ੇ ਨਮੀ ਦ ੇਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲ ੇਖਤੇਰਾ ਂਵਿਚੱ ਦਵਾਈਆ ਂਸਟਰੋ 

ਨਾ ਕਰ,ੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਸੁਲਖਾਨਾ।
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ਅਣਪਛਾਤ ੇਜਾ ਂਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਗੱਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾ ਲਓ।
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੱਫੜ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕੇਰ ਤਸੁੀ ਂ  ਕਿਸ ੇਐਲਰਜੀ ਦ ੇਲਛੱਣਾ ਂ ( ਜਿਵੇਂ  ਕਿ ਧਫੱੜ, ਸਜੋ ਜਾ ਂਸਾਹ ਲਣੈ 

ਵਿਚੱ ਤਕਲੀਫ਼) ਦਾ ਅਨਭੁਵ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਦਵਾਈ ਲਣੈੀ ਬਦੰ ਕਰ  ਦਿਓ ਅਤ ੇ

ਤਰੁਤੰ ਆਪਣ ੇਸਿਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾ ਂਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਸਚਿਤ ਕਰ।ੋ
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ਇਹ ਯਾਦ ਰਖੱਣ ਲਈ ਇਕੱ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ ਕਿ ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ

ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਣੈਾ ਅਤ ੇਦਬੁਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹ।ੈ
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