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ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿਮੋਿੀਆ (Pneumonia–Punjabi)
ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿਮੋਿੀਆ ਆਮ ਸੰ ਕਰਮਕ ਨਿਮਾਰੀਆਂ ਨ ੱ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ: ਸੰ ਕਰਮਣ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਿੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਦਾ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਇਸ ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰ CAP ਦੇ ਰਪ੍ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਦਰਭਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਨਮੋਨੀਆ ਤਹਾਡੇ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੇਫਵਿਆਂ ਦੇ ਵਟਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਡੇ
ਫੇਫਵਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਵਸਰੇ ਤੇ ਹਿਾ ਦੀਆਂ ਸਖਮ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਹ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਵਨਮੋਨੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਸਖਮ
ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸੋਜਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਰੋਂਕਵੋ ਨਮੋਨੀਆ, ਲੋ ਬਰ ਵਨਮੋਨੀਆ और ਡਬਲ ਵਨਮੋਨੀਆ ਵਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹ ਇੱ ਕੋ ਸਵਥਤੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਵਜਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹਤ ਘੱ ਟ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਨਮੋਨੀਆ ਸਰੀਰ
ਵਿੱ ਚ ਵਕਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਹਾਡੇ ਫੇਫਿੇ ਦਆਰਾ ਤਹਾਡੇ ਖਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਵਨਮੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੱ ਖ ਵਕਸਮਾਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ:
• ਬੈਕਟੀਵਰਅਲ ਵਨਮੋਨੀਆ
• ਿਾਇਰਲ ਵਨਮੋਨੀਆ
• ਐਸਵਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਨਮੋਨੀਆ
• ਫੰ ਗ੍ਲ ਵਨਮੋਨੀਆ
ਕਾਰਿ
ਵਨਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸੱ ਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਵਨਉਮੋਕੋੋੱਕਲ ਸੰ ਕਰਮਣ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਰਪ੍
ੈ ਟੋਕੋੱੋ ਕਸ ਵਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਿਾਈਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਕਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਨਮੋਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌ ਣ ਪ੍ਰਭਾਨ ਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
UK ਵਿੱ ਚ ਵਨਮੋਨੀਆ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਬਾਲਗ੍ਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲਗ੍ਭਗ੍ 1 ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਤਝਿ (autumn) ਅਤੇ
ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੱ ਤ (winter) ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਵਨਮੋਨੀਆ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੇ ਸਮਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਆਦਾ ਗ੍ੰ ਭੀਰ ਹੋ
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ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਬੱ ਚੇ, ਵਕਸ਼ੋਰ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ
• ਵਸਗ੍ਰਟ ਪ੍ੀਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
• ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਫੇਫਵਿਆਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ੀਿਤ ਵਿਅਕਤੀ
ਨਿਮੋਿੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ

ਂ ੀਬਾਈਵਟਕ ਅਤੇ ਵਜਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਰਲ
ਵਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ: ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਐਟ
ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜਆਦਾ ਗ੍ੰ ਭੀਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ਿ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਘਰ ਨ ੱ ਚ ਇਲਾਜ

ਂ
ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਐਟੀਬਾਈਵਟਕ
ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੰ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਵਤੰ ਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਫਵਤਆਂ ਤੱ ਕ ਖੰ ਘ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਥਕਾਨ ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਤਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਧਾਰ ਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ GP ਨੰ ਦੱ ਸੋ।
ਤਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਂ ੀਬਾਈਵਟਕ ਦਾ ਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤਹਾਨੰ ਅਲੱਗ੍ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਈਵਟਕ ਦੇ ਸਕਦਾ
• ਸੰ ਕਰਮਣ ਦਾ ਜਨਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਈਵਟਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਂ ਪ੍ਵਹਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਿੋਂ
ਹੈ ਜਾਂ ਤਹਾਡਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਐਟ

ਂ ੀਬਾਈਵਟਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ
• ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇੱ ਕ ਿਾਈਰਸ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਿਾਈਰਸਾਂ ਤੇ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਿਾਇਰਲ ਸੰ ਕਰਮਣ ਨਾਲ ਲਿਨਾ ਹੋਿੇਗ੍ਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਨੰ ਐਟ

ਆਪ੍ਣੀ ਮਦਦ ਆਪ੍ ਕਰਿਾ
ਤਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛਟਕਾਰਾ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਖਾਰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੈਰਾਵਸਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਬੁਫੋਨ ਵਜਹੇ ਦਰਦ ਵਨਿਾਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਪ੍ਰ, ਤਹਾਨੰ ਬੁਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ :
• ਐਸਪ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ੈਰ=ਸਟੀਰੋਇਡ ਸੋਜਸ਼-ਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਂ (NSAIDs) ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ
• ਦਮਾ, ਗ੍ਰਦੇ ਸਬੰ ਧੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਪ੍ੇਟ ਵਿੱ ਚ ਅਲਸਰ ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਰਹੀ ਹੋਿੇ
ਖੰ ਘ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਤ ਘੱ ਟ ਮੌਕੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ। ਖੰ ਘ ਨਾਲ
ਤਹਾਡੇ ਫੇਫਵਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਫ਼ ਵਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੰ ਘ ਨੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਤਹਾਡੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਨੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਤਰਲ ਲਿੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ਵਜਆਦਾ ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਬਣਾਉਣਾ
ਲਈ ਵਜਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਵਸਗ੍ਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਸ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ
ਵਸਗ੍ਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤਹਾਡੇ ਫੇਫਵਿਆਂ ਨੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਮੋਨੀਆ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਰਵਹਣਾ ਸੱ ਰਵਖਅਤ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਿਾਲੇ ਵਨਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ੀਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਤਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਧਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਸਹਤਮਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱ ਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਖੰ ਘ ਕੱ ਝ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਵਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ GP ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ
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ਰੋਕਥਾਮ
ਬੇਹਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਵਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਸਗ੍ਰਟ ਪ੍ੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਫੇਫਵਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਨੰ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉੱਚ
ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਵਨਉਮੋ ਜੈਬ ਅਤੇ ਫਲ ਜੈਬ ਿੀ ਵਦੱ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਨਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਸ ਿਾਲ ਿਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣੇ GP ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ 111 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਨਲੰਕ
NHS ਵਿਕਲਪ੍ www.nhs.uk/Conditions/Pneumonia/Pages/Introduction.aspx
ਆਪ੍ਣੀ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇੱ ਕ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਧੰ ਨਿਾਦੀ ਹੋਿਾਂਗ੍ੇ। ਤਸੀਂ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਵਰਿਰ ਦੇ
ਵਕਸੇ ਿੀ ਜੀਅ ਨੰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਗ੍ੱ ਲ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ
ਸੇਿਾਂਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱ ਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
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ਮੇਨ ਸਵਿੱ ਚਬੋਰਡ: 023 8077 7222

ਇਸ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱ ਚ ਵਦੱ ਤੀ ਗ੍ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ NHS ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ www.nhs.uk ਤੋਂ ਲਈ ਗ੍ਈ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤਹਾਿੰ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾ ਅਿ ਾਦ, ਇੱਕ ਦਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ

ੱ ਡੇ

ਅੱ ਖਰਾਂ, ਿਰੇਲ ਜਾਂ ਆੱਡੀਓਟੇਪ੍ ਨ ੱ ਚ ਸੰ ਸਕਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 023 8120 4688 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਕਰੋ।
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