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ਕਰੋਨਿਕ ਔਬਸਟ੍ਰੱ ਕਨਟ੍ਵ ਪਲਮੇਿਰੀ ਨਬਮਾਰੀ (COPD - Punjabi)
ਕਰੋਨਿਕ ਔਬਸਟ੍ਰੱ ਕਨਟ੍ਵ ਪਲਮੇਿਰੀ ਨਬਮਾਰੀ (COPD) ਫੇਫਨਿਆਂ ਿਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿਾਮ ਹੈ ਨਜਸ
ਂ ੀਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਿਕ ਔਬਸਟ੍ਰੱ ਕਨਟ੍ਵ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨਬਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੱ ਚ ਬਰੋਂਕਾਈਨਟ੍ਸ, ਐਫ
COPD ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤੂੰ ਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਹਾਅ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
COPD ਦੇ ਵਵਲਿੱਖਣ ਲਿੱਛਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਜਦੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
• ਕਫ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂੰ ਘ
• ਅਕਸਰ ਛਾਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਗ
ਕਾਰਿ
COPD ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਨ ਵਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਜਨਹਾਂ ਵਜਆਦਾ ਅਤੇ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਵਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ COPD ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਉਨਹੀਂ ਵਜਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਗਰਟ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਫੇਫਵੜਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਿੱ ਜੋਂ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੋਜਸ਼ ਫੇਫਵੜਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱ ਲ ਵਲਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਕੂੰ ਧਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਂ ੀਸੇਮਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ
ਵਜਆਦਾ ਕਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਫੇਫਵੜਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੂੰ ਧਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਐਫ
ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਨ ਲਚੀਲਾਪਣ ਖੋ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਹਵਾ ਮਾਰਗ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁੂੰ ਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ COPD ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖੂੰ ਘ ਅਤੇ ਕਫ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। COPD ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇ ਧੁਏ,ਂ ਵਮਿੱ ਟੀ, ਹਵਾ ਪਰਦਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਜੈਨੇਵਟਕ ਵਵਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕੌ ਣ ਪਰਭਾਨਵਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
UK ਵਵਿੱ ਚ COPD ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਰ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੱ ਕ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਵਕ UK ਵਵਿੱ ਚ 3 ਵਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਜਆਦਾ ਲੋ ਕ ਇਸ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਸਰਫ ਅਨੁ ਮਾਨਤ 9,00,000 ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਵਜਨਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ COPD ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ
ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਨੂੰ 'ਵਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਖੂੰ ਘ' ਦੇ ਰਪ ਵਵਿੱ ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
COPD ਮਵਹਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਆਦਾ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਵਹਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ।
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COPD ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕਰੋਵਨਕ ਔਬਸਟਰਿੱ ਕਵਟਵ ਪਲਮੇਨਰੀ ਵਬਮਾਰੀ (COPD) ਲਿੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਖਾਈ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਵਵਚਕਾਰਲੀ-ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਛਿੱ ਡ ਚੁਿੱ ਕੇ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਖੂੰ ਘ
(ਖਾਸਕਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ), ਥੋੜਹੇ ਵਜਹੀ ਵਲਹੂੰ ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂੰ ਘ ਅਤੇ ਜੁਕਾਮ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਧਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ GP ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ COPD ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ
ਰਾਹ ਸੁਿੱ ਜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁੂੰ ਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕਉਂਵਕ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵਿੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ COPD ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਜਨਹਾਂ ਜਲਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫੇਫਵੜਆਂ
ਦੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਨਹਾਂ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਫੈਲਾਅ
COPD ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਫੈਲਣਾ ਆਮ ਗਿੱ ਲ ਹੈ।
ਫੈਲਾਵ (ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਰਪ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਵਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ UK ਵਵਿੱ ਚ
ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਕਰਨਾ ਵਵਿੱ ਚੋ ਇਿੱ ਕ ਹੈ।
COPD ਦੇ ਹੋਰ ਲਛੱ ਣ
COPD ਦੇ ਹੋਰ ਲਛਿੱ ਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਭਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕਮੀ
• ਥਕਾਨ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ
• ਸੁਿੱ ਜੇ ਹੋਏ ਟਖਣੇ
COPD ਦੇ ਿਾਲ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਕਰੋਵਨਕ ਔਬਸਟਰਿੱ ਕਵਟਵ ਪਲਮੇਨਰੀ ਵਬਮਾਰੀ (COPD) ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪਵਹਲਆਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ
ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਵਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਬਹਤਰ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਨਾਲ ਵਵਧਆ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਿੱ ਟ ਦਰਦ, ਵਚੂੰ ਤਾ, ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ
ਵਜਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ
ਟੀਮ ਜਾਂ GP ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਵੋ
ਵਸਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਬਹਤਰ ਅਨੁ ਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ
ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ
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ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜਹਨਾ
ਵੀ ਹੋਰ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਭਾਵਵਤ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਬਨਹਾਂ
ਪਰਚੀ ਇਲਾਜ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਦਰਦ ਵਨਵਾਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ
ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਵਕਉਂਵਕ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ COPD ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਰ COPD ਦੇ ਕਾਰਨ UK ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 25,000 ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ
ਵਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗੂੰ ਭੀਰ COPD ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣਾ ਇਸ
ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਜੋਖਮ ਵਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕਲਾ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਛਿੱ ਡਣ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਜਵੇਂ ਕੀ ਪੈਚ ਜਾਂ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ
NHS ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ ਜਾਂ NHS ਸਮੋਵਕੂੰ ਗ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 0300 123
1044 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਨਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਸ ਿਾਲ ਿਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੂੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ 111 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਉਪਯੋਗੀ ਨਲੰਕ
NHS ਵਵਕਲਪ www.nhs.uk/Conditions/Chronic-obstructive-pulmonarydisease/Pages/Introduction.aspx

ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਥ
ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਰਡ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੂੰ ਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਰ ਦੇ
ਵਕਸੇ ਵੀ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱ ਲ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ
ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
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Trust Southampton General Hospital
Tremona
Road
Southampto
n SO16 6YD
ਮੇਨ ਸਵਵਚਬੋਰਡ: 023 8077 7222

ਇਸ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ NHS ਵਵਕਲਪਾਂ www.nhs.uk ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤਹਾਿੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਿਵਾਦ, ਇੱਕ ਦਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਵੱ ਡੇ
ਅੱ ਖਰਾਂ, ਬਰੇਲ ਜਾਂ ਆੱਡੀਓਟ੍ੇਪ ਨਵੱ ਚ ਸੰ ਸਕਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 023 8120 4688 ਤੇ ਟ੍ੈਲੀਫੋਿ ਕਰੋ।
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