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ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿਮੋਿੀਆ (Pneumonia–Punjabi) 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿਮੋਿੀਆ ਆਮ ਸੰਕਰਮਕ ਨਿਮਾਰੀਆਂ ਨ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਮ ੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ: ਸੰਕਰਮਣ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਿੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਦਾ ਵਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਉਹ 

ਇਸ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੰ  CAP ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਵਨਮੋਨੀਆ ਤ ਹਾਡ ੇਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੇਫਵਿਆਂ ਦੇ ਵਟਸ਼ ਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਤ ਹਾਡੇ 
ਫੇਫਵਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਵਸਰ ੇਤੇ ਹਿਾ ਦੀਆਂ ਸ ਖਮ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ।  ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਵਨਮੋਨੀਆ ਹ ੈਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸ ਖਮ 

ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਕਦੇ-ਕਦ ੇਬਰੋਂਕਵੋਨਮੋਨੀਆ, ਲੋਬਰ ਵਨਮੋਨੀਆ और ਡਬਲ ਵਨਮੋਨੀਆ ਵਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਵਥਤੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਜਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਿਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ। 

 

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨਮੋਨੀਆ ਸਰੀਰ 

ਵਿੱਚ ਵਕਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤ ੇਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤ ਹਾਡੇ ਫੇਫਿੇ ਦ ਆਰਾ ਤ ਹਾਡ ੇਖ ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ। 
 

ਵਨਮੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮ ੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ: 

• ਬੈਕਟੀਵਰਅਲ ਵਨਮੋਨੀਆ 

• ਿਾਇਰਲ ਵਨਮੋਨੀਆ 

• ਐਸਵਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਨਮਨੋੀਆ 

• ਫੰਗ੍ਲ ਵਨਮੋਨੀਆ 

 

 
ਕਾਰਿ 

ਵਨਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਵਨਉਮੋਕੋੋੱਕਲ ਸੰਕਰਮਣ ਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਜ ੋਸਟਰਪੈ੍ਟੋਕੋੋੱਕਸ ਵਨਮਨੋੀਆ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਿਾਈਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਕਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਵਨਮੋਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਨ ਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ? 

UK ਵਿੱਚ ਵਨਮੋਨੀਆ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਬਾਲਗ੍ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗ੍ਭਗ੍ 1 ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਤਝਿ (autumn) ਅਤੇ 
ਸਰਦੀ ਦੀ ਰ ੱ ਤ (winter) ਵਿੱਚ ਆਮ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

 
ਵਨਮੋਨੀਆ ਵਕਸ ੇਿੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਹਠੇ ਵਦੱਤ ੇਸਮ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਆਦਾ ਗੰ੍ਭੀਰ ਹ ੋ
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ਸਕਦਾ ਹੈ: 
• ਬੱਚੇ, ਵਕਸ਼ਰੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 
• ਵਸਗ੍ਰਟ ਪ੍ੀਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 
• ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਫੇਫਵਿਆਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ਰੋ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ੀਿਤ ਵਿਅਕਤੀ 

 
ਨਿਮਿੋੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ 
ਵਨਮੋਨੀਆ ਦ ੇਹਲਕ ੇਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਟਂੀਬਾਈਵਟਕ ਅਤ ੇਵਜਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤ ੇਤਰਲ 

ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜਆਦਾ ਗੰ੍ਭੀਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਿ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਘਰ ਨ ੱਚ ਇਲਾਜ 

ਤ ਹਾਡ ੇਿੱਲੋਂ  ਐਟਂੀਬਾਈਵਟਕ ਕੋਰਸ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਵਤੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਫਵਤਆਂ ਤੱਕ ਖੰਘ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ ਥਕਾਨ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਤ ਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ ਜਕੇਰ ਤ ਹਾਡ ੇਲੱਛਣਾਂ 
ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਸ਼ ਰ  ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ GP ਨ ੰ  ਦੱਸੋ। 

 
ਤ ਹਾਡ ੇਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਸ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

• ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਜਨਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਟਂੀਬਾਈਵਟਕ ਦਾ ਰਧੋੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ – ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਅਲੱਗ੍ ਐਟਂੀਬਾਈਵਟਕ ਦ ੇਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਐਟਂੀਬਾਈਵਟਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਤ ਸੀਂ ਪ੍ਵਹਲਾ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋਿੋਂ 

 

• ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇੱਕ ਿਾਈਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ– ਿਾਈਰਸਾਂ ਤੇ ਐਟਂੀਬਾਈਵਟਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕ ੇਿਾਇਰਲ ਸੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਲਿਨਾ ਹੋਿੇਗ੍ਾ 

 

 
ਆਪ੍ਣੀ ਮਦਦ ਆਪ੍  ਕਰਿਾ 
ਤ ਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛ ਟਕਾਰਾ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬ ਖਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੈਰਾਵਸਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਬੁਫੋਨ ਵਜਹੇ ਦਰਦ ਵਨਿਾਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਪ੍ਰ, ਤ ਹਾਨ ੰ  ਬੁਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੰ : 
• ਐਸਪ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਹਰੋ ਗੈ੍ਰ=ਸਟੀਰਇੋਡ ਸਜੋਸ਼-ਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਂ (NSAIDs) ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹ ੈ

• ਦਮਾ, ਗ੍ ਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਪ੍ੇਟ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਰਹੀ ਹੋਿੇ 

 

ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਮਕੌੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ। ਖੰਘ ਨਾਲ 

ਤ ਹਾਡ ੇਫੇਫਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਫ਼ ਵਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੰਘ ਨ ੰ  ਰਕੋਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਤ ਹਾਡ ੇਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਨ ੰ  ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
 

ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਲਿੋ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਵਜਆਦਾ ਵਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ 
ਲਈ ਵਜਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਵਸਗ੍ਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ 

ਵਸਗ੍ਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤ ਹਾਡੇ ਫੇਫਵਿਆਂ ਨ ੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਮੋਨੀਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦ ਸਰ ੇਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦ ੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ

ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਰਵਹਣਾ ਸ ੱ ਰਵਖਅਤ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਕਮਜ਼ਰੋ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਿਾਲੇ ਵਨਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ੀਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ 

ਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ ਰ  ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

ਇੱਕ ਿਾਰ ਤ ਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਸਹਤਮਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕ ੱ ਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੀ ਖੰਘ ਕ ੱ ਝ 

ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤ ਸੀਂ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ GP ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ੋ
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ਰੋਕਥਾਮ 

ਬੇਹਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਸਹਤਮੰਦ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਵਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਵਸਗ੍ਰਟ ਪ੍ੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਫੇਫਵਿਆਂ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉੱਚ 

ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਉਮੋ ਜੈਬ ਅਤੇ ਫਲ  ਜੈਬ ਿੀ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
 

 
ਜੇਕਰ ਨਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਸ ਿਾਲ ਿਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ੋ

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ GP ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ 111 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। 
 

 
ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਨਲੰਕ 

NHS ਵਿਕਲਪ੍ www.nhs.uk/Conditions/Pneumonia/Pages/Introduction.aspx 

 

ਆਪ੍ਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋ

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡ ੇਧੰਨਿਾਦੀ ਹੋਿਾਂਗੇ੍। ਤ ਸੀਂ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡ ੇਪ੍ਵਰਿਰ ਦੇ 
ਵਕਸ ੇਿੀ ਜੀਅ ਨ ੰ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਇਲਾਜ ਦ ੇਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਗੱ੍ਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ 

ਸੇਿਾਂਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਕੌਾ ਹੈ। 
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ਇਸ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਗ੍ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ NHS ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ www.nhs.uk ਤੋਂ ਲਈ ਗ੍ਈ ਹੈ  
 

 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਿ ੰ  ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾ ਅਿ  ਾਦ, ਇੱਕ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ  ੱਡੇ 

ਅੱਖਰਾਂ, ਿਰੇਲ ਜਾਂ ਆੱਡੀਓਟੇਪ੍ ਨ ੱਚ ਸੰਸਕਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 023 8120 4688 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਕਰੋ। 
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