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ਸਿਰ ਦਰਦ
UK ਸ ੱ ਚ 10 ਸਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਯਮਤ ਰਪ ਸ ੱ ਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਿਬੂੰ ਧੀ ਆਮ ਿਮੱ ਸਿਆ ਾਂ
ਸ ੱ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ ੱ ਚੋਂ ਸਜਆਦਤਰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਸਿਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਿੇ ਵੀ ਸਹਿੱ ਿੇ ਸਵਿੱ ਚ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿੇ ਿਾਂ ਇਿੱ ਿ ਖਾਿ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ
ਿਿਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਦਤਰ ਮਾਮਸਿਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਤਿੀਂ ਇਿ ਦਾ ਇਿਾਿ ਘਰੇ ਹੀ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਸਮਿਣ ਵਾਿੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਿੀਵਨ੍
ਸ਼ੈਿੀ ਸਵਿੱ ਚ ਿਦਿਾਅ ਸਿਹੇ ਤਰੀਸਿਆਂ, ਸਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਿਰਨ੍ ਅਤੇ ਤਰਿ ਪੀ ਿੇ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਿੇਿਰ ਤਹਾਨ੍ੁੰ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ
ਸਮਿਣ ਵਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨ੍ਾਿ ਤਹਾਨ੍ੁੰ ਆਰਾਮ ਨ੍ਹੀਂ ਸਮਿਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਿੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਿਾਂ ਅਿਿਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍
ਸਿ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਸਨ੍ਿੱਤ ਨ੍ੇਮ ਦੇ ਿੁੰ ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਿਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਿਾਂ ਿੁੰ ਮ ਛਿੱ ਡਣ ਿਈ ਮਿਿਰ ਿਰ ਸਦੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍, ਤਾਂ ਆਪਨ੍ੇ GP
ਨ੍ਾਿ ਮਿਾਿਾਤ ਿਰਨ੍ਾ ਇਿੱ ਿ ਵਧੀਆ ਸਵਚਾਰ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਝ ਪਰਮਿੱ ਖ ਸਿਿਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਿਾਰਨ੍ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਿਆ ਹੈ।
ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦਰਦ
ਤਣਾਅ ਿਾਰਨ੍ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਿਭ ਨ੍ਾਿੋਂ ਆਮ ਸਿਿਮ ਹੈ ਸਿਿ ਨ੍ੁੰ ਅਿੀਂ "ਸਨ੍ਿੱਤ-ਨ੍ੇਮ" ਦਾ ਸਿਰਦ ਦਰਦ ਮੁੰ ਨ੍ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ
ਿਿਾਤਰ ਦਰਦ ਵਾਂਿ ਮਸਹਿਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਿਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿੇ ਅਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਵੇਂ ਸਿ ਇਿਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਿੇ ਿਿਵੀਂ ਪਿੱ ਟੀ ਿਨ੍ਹੀਂ ਹੋਈ
ਹੋਵੇ। ਤਣਾਅ ਿਾਰਨ੍ ਹੋਣ ਵਾਿਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਿਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਿੋ ਤਹਾਨ੍ੁੰ ਸਨ੍ਿੱਤ-ਨ੍ੇਮ ਦੇ ਿੁੰ ਮ ਿਰਨ੍ ਤੋਂ ਰੋਿੇ।
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਸਮੁੰ ਟ ਤੋਂ ਿਈ ਘੁੰ ਸਟਆਂ ਤਿੱ ਿ ਰਸਹ ਿਿਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਿਈ ਸਦਨ੍ਾਂ ਤਿੱ ਿ ਵੀ ਰਹੀ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦਾ ਿਹੀ ਿਾਰਨ੍
ਿਪਸ਼ਟ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਣਾਅ ਿਾਰਨ੍ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨ੍ੁੰ ਤਣਾਅ, ਿਰੀਰ ਦੀ ਿਿਤ ਮਦਰਾ, ਖਾਣਾ ਛਿੱ ਡਣ ਿਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਮੀ
ਨ੍ਾਿ ਿੋਸਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਿਾਰਨ੍ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ: ਿਾਧਾਰਣ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਸਿਵੇਂ ਸਿ ਪੈਰਾਿੀਟਾਮੋਿ (paracetamol) ਅਤੇ ਇਿਪਰੋਫਨ੍
ੇ (ibuprofen) ਨ੍ਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਿੀਵਨ੍ ਸ਼ੈਿੀ ਸਵਿੱ ਚ ਿਦਿਾਅ ਸਿਵੇਂ
ਸਿ ਸਨ੍ਯਮਤ ਨ੍ੀਂਦ ਿੈ ਣਾ, ਤਣਾਅ ਘਿੱ ਟ ਿਰਨ੍ਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਮੀ ਨ੍ਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਦਦ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਗਰੇਨ
ਮਾਈਿਰੇਨ੍ ਤਣਾਅ ਿਾਰਨ੍ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਿਿਾਏ ਘਿੱ ਟ ਆਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅਿਿੇ ਸਹਿੱ ਿੇ ਸਵਿੱ ਚ ਤੇਜ਼, ਧਿਿਨ੍
ਦੇ ਰਪ ਸਵਿੱ ਚ ਅਨ੍ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਿੱ ਝ ਿੋ ਿਾਂ ਨ੍ੁੰ ਹੋਰ ਿਿੱਛਣ ਸਿਵੇਂ ਸਿ ਿੀ ਿਿੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਉਿਟੀ ਆਉਣਾ (ਿੀਮਾਰ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਮਸਹਿਿ
ਿਰਨ੍ਾ) ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ੍ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪਰਸਤ ਿੁੰ ਵੇਦਨ੍ਸ਼ੀਿਤਾ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨ੍ੌਭਾਵ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਈਿਰੇਨ੍ ਦੀ ਪ੍ਸਿਸਰਤੀ ਤਣਾਅ ਨ੍ਾਿ
ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਮਿਾਿਿੇ ਸਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨ੍ੁੰ ਸਨ੍ਤ-ਨ੍ੇਮ ਦੇ ਿੁੰ ਮਾਂ ਨ੍ੁੰ ਿਰਨ੍ ਤੋਂ ਰੋਿ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਘੁੰ ਟੇ ਤਿੱ ਿ ਰਹੀ ਿਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿੱ ਝ ਿੋ ਿਾਂ ਨ੍ੁੰ ਿਦੇ ਿਦੇ ਿਈ ਸਦਨ੍ਾਂ ਤਿੱ ਿ ਮੁੰ ਝੇ ਤੇ ਰਸਹਣਾ ਪੈ ਿਿਦਾ ਹੈ।
ਕਲਿਟਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
ਿਿਿਟਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਇਿੱ ਿ ਿਹਤ ਘਿੱ ਟ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਸਿਿਮ ਹੈ ਿੋ ਿਾਿ ਸਵਿੱ ਚ ਮਹੀਨ੍ੇ ਦੌਰਾਨ੍ ਇਿੱ ਿ ਿਾਂ ਦੋਂ ਮਹੀਸਨ੍ਆਂ ਿਈ ਪੈਿੇਿ ਦੇ ਰਪ
ਸਵਿੱ ਚ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਹਤ ਦਰਦ ਭਸਰਆ, ਇਿ ਅਿੱ ਖ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਿੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦਾ ਿਾਰਨ੍ ਅਤੇ ਅਿਿਰ ਹੋਰ ਿਿੱਛਣਾਂ ਸਿਵੇਂ ਸਿ
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ਅਿੱ ਖਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਿਾਂ ਿਾਿ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨ੍ਿੱਿ ਿਸਹਣਾ ਿਾਂ ਿੁੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨ੍ਾਿ ਉਤਪੁੰ ਨ੍ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ੍।
ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਾਲੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ
ਮਾਈਿਰੇਨ੍ ਨ੍ਾਿ ਪੀਿਤ ਿਈ ਿੋ ਿਾਂ ਨ੍ੁੰ ਪੈਰਾਿੀਟਾਮੋਿ, ਐਿਪਰੀਨ੍ ਅਤੇ ਇਿਪਰੋਫਨ੍
ੇ ਸਿਹੀਆਂ ਦਰਦ ਸਵਿੱ ਚ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਿੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਨ੍ਾਿ ਇਿਦੇ ਿਿੱਛਣਾਂ ਨ੍ੁੰ ਘਿੱ ਟ ਿਰਨ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਸਮਿ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਮਾਈਿਰੇਸ਼ਨ੍ ਅਿਰ ਦੇ ਪਸਹਿੇ ਿਿੱਛਣਾਂ ਿਮੇਂ
ਸਿਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਦਾ ਅਿਰਦਾਰ ਹੋ ਿਿਦੇ ਹਨ੍ ਸਿਉਂਸਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੁੰ ਤਹਾਡੇ ਿਹ ਦੇ ਵਹਾਅ ਸਵਿੱ ਚ ਿਜ਼ਿ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ
ਿਿੱਛਣਾਂ ਨ੍ੁੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਸਵਿੱ ਚ ਿਮਾਂ ਸਦੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਖਰਾਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਿਾਂ ਦਰਦ ਸਵਿੱ ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿੈ ਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ੍ ਦੀ ਿਿਾਹ ਨ੍ਹੀਂ
ਸਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਉਂਸਿ ਇਿ ਸਿੁੰ ਦ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਿੁੰ ਮ ਿਰਨ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਅਿਿਰ ਿਹਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਿਣਸ਼ੀਿ ਦਰਦ ਸਵਿੱ ਚ ਰਾਹਤ
ਦੇਣ ਵਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਦਵਾਈਆਂ ਿੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਿਾਿ ਸਵਿੱ ਚ ਘਿ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ੍) ਇਿੱ ਿ ਵਧੀਆ ਸਵਿਿਪ ਹਨ੍ ਸਿਉਂਸਿ ਇਹ ਤਹਾਡੇ
ਿਰੀਰ ਸਵਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨ੍ਾਿ ਿਜ਼ਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ੍।
ਿੇਿਰ ਤਿੀਂ ਿੀ ਿਿੱ ਚਾ ਹੋਣ ਿਾਂ ਉਿਟੀ ਿਾਰਨ੍ ਦਰਦ ਸਵਿੱ ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨ੍ਹੀ ਿੈ ਿਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੇਪੋਸਿਟਰੀ ਇਿੱ ਿ
ਸਿਹਤਰ ਸਵਿਿਪ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੈਪਿਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ੍ ਿੋ ਿਿੱ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੁੰ ਦਰ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ੍।
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ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਈ ਿਦਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ੍ ਿੋ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਿਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨ੍ਾਿ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਦਰਦ ਸਵਿੱ ਚ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਿਦੇ
ਹਨ੍:
• ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਿਾਂ ਿਰਦਨ੍ ਤੇ ਇਿੱ ਿ ਹੀਟ ਪੈਿ ਿਾਂ ਆਈਿ ਪੈਿ ਿਿਾਓ (ਿੋ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਾਪਮਾਨ੍ ਤੋਂ ਿਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
• ਸਿਿੱ ਥੇ ਿੁੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਿਚੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨ੍ਿ ਤਣਾਅ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਿਰਨ੍ ਿਈ ਸਿਹਤ ਪਰਿੁੰਧਨ੍ ਪਾਸਿਿੀਆਂ ਿਨ੍ਾਓ
• ਸਨ੍ਯਮਤ ਰਪ ਸਵਿੱ ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਓ
• ਸਨ੍ਯਮਤ ਿਿਰਤ ਿਰੋ
• ਿੋ ਿੀਂਦੀ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਨ੍ੀਂਦ ਿਵੋ
ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ ਇਲਾਜ
ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਇਿਾਿ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਸਿਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਆਰਾਮ ਿਰਨ੍ਾ ਅਤੇ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਸਮਿਣ ਵਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿ
ਹਨ੍।
ਂ ੀਿਿੱ ਝ ਮਾਮਸਿਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਪਰਦਾਤਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਵੇਂ ਸਿ ਟਰਾਈਿਾਇਿਸਿਿ, ਐਟ
ਐਪੀਿੈ ਪਸਟਿ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿੀਟਾ ਿਿਾਿਰਿ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ੍। ਦਮਿ ਦੀ ਿਸਤਹ ਸਵਿੱ ਚ ਿਹ ਦੇ ਵਹਾਅ (ਨ੍ਿਿੀਰ ਿਾਂ
SAH) ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਿੁੰ ਭਾਵਨ੍ਾ ਦੇ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਿਾਰਨ੍ ਿਈ ਿਮਰ ਿਿੁੰ ਧੀ ਪੁੰ ਚਰ ਪਰਸਿਸਰਆ (ਰੀਡ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਤੋੋੰਨ੍ ਤਰਿ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨ੍ਮਨ੍ਾ
ਿੈ ਣਾ) ਦੀ ਿੋ ਿ ਪੈ ਿਿਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਚੂੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਿੇਿਰ ਤਿੀਂ ਿਿੱਛਣਾਂ ਿਾਰੇ ਸਚੁੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨ੍ੁੰ ਆਪਣੇ GP ਨ੍ਾਿ ਿੁੰ ਪਿਰ ਿਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿਿਾਹ ਿਈ 111 ਤੇ ਫੋਨ੍ ਿਰੋ।
ਉਪਯੋਗੀ ਸਲੂੰਕ
www.nhs.uk/conditions/headache/Pages/Introduction.asx
www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Introduction.asx
ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਿੇਿਰ ਤਿੀਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਿਾਂ ਇਿੱ ਿ ਫੀਡਿੈਿ ਿਾਰਡ ਪਰਾ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤਹਾਡੇ ਧੁੰ ਨ੍ਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਿੇ। ਤਿੀਂ ਿਾਂ ਤਹਾਡੇ ਪਸਰਵਰ ਦੇ
ਸਿਿੇ ਵੀ ਿੀਅ ਨ੍ੁੰ ਹਿਪਤਾਿ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਇਿਾਿ ਦੇ ਿਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਿੱ ਿ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮਰੀਿਾਂ ਨ੍ੁੰ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਿੀ ਿਾਡੀਆਂ ਿੇਵਾਂਵਾਂ
ਸਵਿੱ ਚ ਿਧਾਰ ਿਰਨ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਈ ਤਹਾਡੇ ਿੋਿ ਇਹ ਇਿੱ ਿ ਮੌਿਾ ਹੈ।
University Hospital Southampton NHS Foundation Trust
Southampton General Hospital
Tremona
Road
Southampton
SO16 6YD
ਮੇਨ੍ ਿਸਵਿੱ ਚਿੋਰਡ: 023 8077 7222
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ਇਿ ਫ਼ੈਿਟਸ਼ੀਟ ਸਵਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਿਾਣਿਾਰੀ NHS ਸਵਿਿਪਾਂ www.nhs.uk ਤੋਂ ਿਈ ਿਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਇਿ ਦਿਤਾ ਜ਼
ੇ ਦਾ ਅਨ ਾਦ, ਇੱਕ ਦਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ, ਬਰੇਲ ਜਾਂ
ਆੱਡੀਓਟੇਪ ਸ ੱ ਚ ਿੂੰ ਿਕਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ 023 8120
4688 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ।
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