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ਛਾਤੀ ਵ ੱ ਚ ਦਰਦ (Chest Pain – Punjabi)

ਛਾਤੀ ਵ ੱ ਚ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਸਰੇ ਤੱ ਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ੱ ਚ ਹੋਣ ਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱ ਝ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਛਾਤੀ ਵ ੱ ਚ
ਦਰਦ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਉਂਵਿ ਿਦੇ-ਿਦੇ ਇਹ ਇਿੱ ਿ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦਾ ਸੂੰ ਿੇਤ ੀ ਹੋ
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਵਿਸੇ ਨ ,ੇਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਾਲੇ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ
ੇਲੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਵਦਲ ਜਾਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਰਹੀ ਹੋ ੇ।
ਛਾਤੀ ਵ ੱ ਚ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ?
ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਵ ਿੱ ਚ ਵਿਸੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅਸੁਵ ਧਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ
ਗਰਦਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੱ ਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇ ੀ ਉਮਰ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ
ਵ ਿੱ ਿ, ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਵਹਸਾਸ ਦੇ ਰਪ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ
ਦਰਦ ਵਤਿੱ ਾ, ਸੁਸਤ, ਥ੍ਰੋਵਬੂੰ ਗ, ਿਰਵਸ਼ੂੰ ਗ, ਚੀਰਨ ਾਲਾ, ਮਰੋੜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਰਪ ਵ ਿੱ ਚ ੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਵਦਲ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਲਈ ਤਰੇ ਦਾ ਸੂੰ ਿੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ
ਦਰਦ ਦੇ ਿੁਿੱ ਝ ਆਮ ਿਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਿ ਿੀ ਇਹ ਸਵਥ੍ਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ
ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਦਾ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਿਰੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਿਟਰ
ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੈਸਟਰੋ-ਓਸੇਫੇਵਜ਼ਅਲ ਵਰਫਲੈ ਕਸ ਵਬਮਾਰੀ (GORD) – ਇਿੱ ਿ ਸਧਾਰਨ ਸਵਥ੍ਤੀ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਪੇਟ ਤੋਂ ਐਵਸਡ ਓਸਫੇਗਸ
(ਵਗਉਲੇ ਟ) ਵ ਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
GORD ਦੇ ਆਮ ਲਿੱਛਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਜਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ (ਹੀਟਬਰਨ)
• ਪੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੂੰ ਹ ਤਿੱ ਿ ਐਵਸਡ ਆਉਣ ਿਾਰਨ ਬੇਸੁਆਦ
ਹੱ ਡੀ ਜਾਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਮੱ ਵਸਆ ਾਂ - ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁਹਣ ਤੇ ਇਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਛਾਤੀ ਦੀ ਿੂੰ ਧ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਸਪੇਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਭਵਰਆ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਾਮ ਿਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ
ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਵਮਲ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਠੀਿ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।
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ਵਚੂੰ ਤਾ ਅਤੇ ਪੈਵਨਕ ਦੇ ਦੌਰੇ - ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਿੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇ ਵਚੂੰ ਤਾ ਅਤੇ ਪੈਵਨਿ ਦੇ ਦੌਵਰਆਂ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ
ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਚੂੰ ਤਾ ਦੀਆਂ ਜਬਰਦਸਤ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਇਨਹਾਂ ਦੌਵਰਆਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਵਦਲ ਦੀ ਧੜਿਨ, ਪਸੀਨਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਿਲ ਅਤੇ ਚਿੱ ਿਰ ਆਉਣ ਵਜਹੇ ਲਿੱਛਣ ੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਵਸਆ ਾਂ – ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਛਿੱ ਡਣ ਨਾਲ ਰਾਬ ਹੁੂੰ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ੂੰ ਗ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਲ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਫਵੜਆਂ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਟਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵ ਤ ਿਰਨ
ਾਲੀ ਸਵਥ੍ਤ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਿ:
• ਵਨਮੋਨੀਆ - ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱ ਿ ਸੂੰ ਿਰਮਣ ਿਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ
• ਪਲਰਸੀ - ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਝਿੱ ਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱ ਿ ਸੂੰ ਿਰਮਣ ਿਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ
ਛਾਤੀ ਵ ੱ ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਿਸਰ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ, ਵ ਿਾਰ ਜਾਂ ਸਵਥ੍ਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਅੂੰ ਤਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਿਰ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਇਿੱ ਿ ਸੂੰ ਿਰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁ ਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ
ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁ ਭ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵ ਿੱ ਚ ਅੂੰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਵਟਸ਼ੁਆਂ ਵਜ ੇਂ ਫੇਫੜੇ, ਪੇਟ, ਘੇਘਾ, ਪਸਲੀਆਂ, ਪਾਚਿ,
ਵਪਿੱ ਤੇ ਦੀ ਥ੍ੈਲੀ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਥ੍ਤੀਆਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ੀ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਦਰਦ ਗਰਦਨ, ਿਮਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ੇਤਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤਿੱ ਿ ੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਾਲੇ ਲਿੱਛਣ ੀ ਪਾਚਨ ਨਲੀ
ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੁਿੱ ਝ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਿੇਤ ਵਜ ੇਂ ਆਿਸੀਜਨ ਦਾ ਘਿੱ ਟ ਪਿੱ ਧਰ ਅਤੇ ਿਾਰਬਨ ਡਾਈਆਿਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪਿੱ ਧਰ
ਿੇ ਲ ਡਾਿਟਰੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਨੁ ਭ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਡਾਿਟਰੀ ਦੇ ਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਿਰੋ।
ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜੋ ਛਾਤੀ ਵ ੱ ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਵਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ੂੰ ਗ (ਿਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਿ ਉਤਪਾਦਿ ੂੰ ਗ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ)

• ਨਿੱਿ ਫੁਿੱ ਲਣਾ
• ਘਰਰ
ਇਲਾਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਿਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ੀ ਅਲਿੱਗ ਹੋ ੇਗਾ।
ਦ ਾਈਆਂ
ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਿੁਿੱ ਝ ਆਮ ਿਾਰਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਆਰਟਰੀ ਵਰਲੈ ਕਸ: ਨਾਈਟਰੋਗਵਲਸਵਰਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰ ੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਗੋਲੀ ਵਦਲ ਦੀਆਂ ਆਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱ ਲਾ
ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਵਿ ਸੂੰ ਿੁਵਚਤ ਥ੍ਾ ਾਂ ਤੋਂ ਨ ਵਜਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰ ਸਿੇ। ਿੁਿੱ ਝ ਬਲਿੱਡ ਪਰੈਸਰ ਦੀ ਦ ਾਈਆਂ ੀ ਨ ੈਸਲ ਨੂੰ
ਵ ਿੱ ਲਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਐਸਪਰੀਨ: ਜੇਿਰ ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱ ਿ ਹੈ ਵਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਲ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ
ਹੈ ਵਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪਰੀਨ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇ।
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• ਥੱ ਕਾ ਰੋਧੀ ਦ ਾਈਆਂ: ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਲ ਦੀ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਵ ਿੱ ਚ ਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਰੁਿਾ ਟ ਾਲੀ ਥ੍ਿੱ ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਘਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਖਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ: ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਦਲ ਜਾਂ ਫੇਫਵੜਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਪਲਾਈ ਿਰਨ ਾਲੀ ਆਰਟਰੀ ਵ ਿੱ ਚ ਥ੍ਿੱ ਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ
ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਾਧ ਥ੍ਿੱ ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵ ਿੱ ਚ ਰੋਿਣ ਲਈ ਨ ਥ੍ਿੱ ਿਾ ਰੋਧੀ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਐਵਸਡ-ਰੋਧੀ ਦ ਾਈਆਂ: ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਦਾ ਿਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਓਏਸੋਫੇਗਸ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਐਵਸਡ ਦੇ ਵਛਿੱ ਟੇ ਪੈਣਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਿਟਰ ਅਵਜਹੀ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵ ਿੱ ਚ ਐਵਸਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਿਰਦੀਆਂ
ਹੋਣ।
• ਵਡਪਰੈਸ਼ਨ ਰੋਧੀ: ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਵਨਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਨੁ ਭ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਨੂੰ ਿਾਬ ਿਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਪਰੈਸ਼ਨ ਰੋਧੀ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਵ ਵਗਆਨਿ ਇਲਾਜ ਵਜ ੇਂ ਵਿ
ਿੋਗਨੈਵਟ ਵਬਹੇ ਰੀਅਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਚੂੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੂੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ 111 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।
ਉਪਯੋਗੀ ਵਲੂੰਕ
NHS ਵ ਿਲਪ www.nhs.uk/conditions/chest-pain/Pages/Introduction.aspx
ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਿ ਫੀਡਬੈਿ ਿਾਰਡ ਪਰਾ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੂੰ ਨ ਾਦੀ ਹੋ ਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰ ਰ ਦੇ
ਵਿਸੇ ੀ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱ ਲ ਰਿੱ ਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ
ਸੇ ਾਂ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਹ ਇਿੱ ਿ ਮੌਿਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਫੈਿਟਸ਼ੀਟ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਰੀ NHS ਵ ਿਲਪਾਂ www.nhs.uk ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ, ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ

ੱ ਡੇ

ਅੱ ਖਰਾਂ, ਬਰੇਲ ਜਾਂ ਆੱਡੀਓਟੇਪ ਵ ੱ ਚ ਸੂੰ ਸਕਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 023 8120 4688 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ।
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