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ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ (Azathioprine) ਅਤੇ 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ
(Mercaptopurine) (ਦੂਜੇ ਨਾਮ: Imuran, Amazon, Berkaprine)
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ / 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਦਕ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਖੇਪ੍
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਗੋਲੀਆਂ ਦਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਦਖਾਈ ਦਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:
ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦਵੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ: 25 ਦਮਲੀਗਰਾਮ ਅਤੇ 50 ਦਮਲੀਗਰਾਮ।
6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ 50 ਦਮਲੀਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਵੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।
ਰੂੰ ਗ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਦਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਦਮਸਟ ਦਕਹੜਾ ਬਰਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ / 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਦਕਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ:
ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ ਅਤੇ 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਦਧਤ ਹੈ ਜੋ "ਦਬਮਾਰੀ ਨੂੂੰ ਸੋਧਣ" ਜਾਂ "ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ" ਏਜੂੰ ਟ
ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਹੈਪ੍ੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾਲੀ ਅੂੰ ਤੜੀ ਦਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਤਰੱ ਦਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਤੀਦਵਧੀ ਨੂੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਨੂੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ ਅਤੇ 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਨੂੂੰ ਦਸਸਟਮ ਦਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਲਾਭ ਨਾ ਦਮਲੇ ;
ਇਸ ਦਵਚ ਦਤੂੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ/6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਦਕਵੇਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ:
ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਦਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50
ਦਮਲੀਗਰਾਮ ਤੋਂ 200 ਦਮਲੀਗਰਾਮ ਤੱ ਕ, ਅਤੇ 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਲਈ 25 ਦਮਲੀਗਰਾਮ ਤੋਂ 50 ਦਮਲੀਗਰਾਮ ਤਕ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ
ਜਾਂ ਬਕਸੇ 'ਤੇ ਲੇ ਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇ ਦਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਦਕਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਦੱ ਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ ਦਕਉਂਦਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਦਖਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਵੇਗਾ।
ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਲੈ ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਕਸੇ ਮਤਲੀ
ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਦਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਮਲੇ ਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਖੁੂੰ ਝਾ ਦਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਆਪ੍ਣੀ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੂੰ ਦੁਗਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਦਨਰਦੇਸ਼ ਦਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂ ਦੇ ਰਹੋ।
ਂ ਰੋਲੋਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ (Azathioprine) & 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟ੍ੋਪ੍ੂਰੀਨ (Mercaptopurine), ਜਨਵਰੀ 2019
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ ਅਤੇ 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਪ੍ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਪ੍ੀ ਨੂੂੰ ਦੱ ਸੋ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਲਖਦਾ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਲਈ ਐਲੋ ਪ੍ੂਰੀਨੋਲ (ਜ਼ਾਈਲੋ ਦਰਕ) ਇੱ ਕ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱ ਦਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਵਖੇ "ਓਵਰ-ਦਦ-ਕਾਉਂਟਰ" ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ; ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਦਸਸਟ ਨੂੂੰ ਦੱ ਸੋ ਦਕ ਤੁਸੀਂ
ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ / 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸ਼ਰਾਬ ਸੂੰ ਜਮ ਦਵੱ ਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ / 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਤੁਰੂੰਤ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਹਨ ਦਜਨਹਾਂ ਦਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਮਤਲੀ, ਪ੍ੇਟ ਦਵੱ ਚ ਗੜਬੜ: ਇਸਦੀ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ। ਮਤਲੀ ਦਾ
ਅਦਹਸਾਸ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
• ਮੂੂੰ ਹ ਦੇ ਫੋੜੇ, ਗਲੇ ਜਾਂ ਮੂੂੰ ਹ ਦਵੱ ਚ ਖ਼ਰਾਸ਼।
• ਜੇ ਗਲੇ ਦਵੱ ਚ ਖ਼ਰਾਸ਼ ਦੀ ਸਮੱ ਦਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਜੇ ਇਹ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੂੰਤ ਆਪ੍ਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੂੰ ਇਸਦੀ ਦਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰੋ।
• ਪ੍ੀੜਾਂ, ਦਰਦ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਫਲੂ - ਵਰਗਾ ਦਸਰਦਰਦ।
• ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਕਤੇ ਵੀ ਧੱ ਫੜ, ਖੁਜਲੀ।
• ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਦਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਸਦੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਨਯਦਮਤ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ / 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਝ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਦਤਰੋਧਕਤਾ ਨੂੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਦਚਕਨ ਪ੍ੋਕਸ ਹੈ।
• ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਦਬਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਦਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਜਉਂਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੀਲਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ੋਲੀਓ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
• ਪ੍ੈਨਕਰੀਆਟਾਇਟਸ (ਪ੍ਾਚਕ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼) ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੇਟ ਦਵੱ ਚ ਗੂੰ ਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਾਨੂੂੰ
ਤੁਰੂੰਤ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਦਲਮਫੋਮਾ (ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਦਕਸਮ ਕੋ ਦਲੂੰਫ ਗਰੂੰ ਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਭਾਦਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਵੱ ਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ। ਸਮੁੱ ਚਾ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੇ ਫਾਇਦਦਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਹੈ।
• ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱ ਦਧਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ। ਇਸਨੂੂੰ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦਵੱ ਚ ਦਨਕਲਣ 'ਤੇ ਸਨ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਉਦਚਤ ਕੱ ਪ੍ੜੇ ਪ੍ਦਹਨਣ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਂ ਰੋਲੋਜੀ: ਦਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ੍
ਡਿਪ੍ਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ ਗੈਸਟ੍ਰੋਏਟ੍

ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੂੰਧ:
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਨਯਦਮਤ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਵੱ ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰ
ਅਤੇ ਦਫਰ ਹਰ ਦੋ/ਦਤੂੰ ਨ ਮਹੀਦਨਆਂ ਬਾਅਦ ਦਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਦਤਰੱ ਦਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ
ਦਜਗਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਦਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਓ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਸਦਖ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱ ਖ ਸਕੀਏ।

ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ ਅਤੇ 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟੋਪ੍ੂਰੀਨ ਲੈ ਣਾ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਨਯੂੰ ਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਕ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਦਨਯੂੰ ਤਦਰਤ ਦਬਮਾਰੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦਵੱ ਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਦਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ ਜਦਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਦਨਕ ਦਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਪ੍ੀ ਜਾਂ
ਂ ਰੋਲੋਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਦਚੂੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ:
ਗੈਸਟਰੋਏਟ
ਰੇਬੇਕਾ ਮੈਦਰਕ (Rebecca Merrick)/ਨੀਲ ਵਹਾਈਟਹਾਉਸ (Neil Whitehouse)
ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾਲੀ ਅੂੰ ਤੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਲਈ ਮਾਹਰ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ (Specialist Inflammatory Bowel Disease Nurses):
ਫੋਨ: 0118 322 8914
ਈ-ਮੇਲ: ibd.nurses@royalberkshire.nhs.uk

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦਵੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

Royal Berkshire NHS Foundation Trust
London Road
Reading RG1 5AN
0118 322 5111 (ਸਦਵੱ ਚਬੋਰਡ)
www.royalberkshire.nhs.ukk
ਂ ਰੋਲੋਦਜਸਟ, ਦੁਆਰਾ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ, ਆਰ ਮੈਦਰਕ (R Merrick) IBD CNS ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਦਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਏ ਐਸ ਮੀ (A S Mee), ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੈਸਟਰੋਏਟ
ਂ ਰੋਲੋਜੀ
ਦਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੈਸਟਰੋਏਟ
ਸਮੀਦਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਜਨਵਰੀ 2019
ਸਮੀਦਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਮਤੀ: ਜਨਵਰੀ 2021

ਂ ਰੋਲੋਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ (Azathioprine) & 6-ਮਰਕੈਪ੍ਟ੍ੋਪ੍ੂਰੀਨ (Mercaptopurine), ਜਨਵਰੀ 2019
ਗੈਸਟ੍ਰੋਏਟ੍
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