ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਣਟਣਾਹਟ (ਟਟਨਾਇਟਟਸ)
ਟਣਟਣਾਹਟ ‘ਕੰ ਨਾਂ ਟ ਿੱ ਚ’ ਜਾਂ ‘ਟਸਰ ਟ ਿੱ ਚ’ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਾਲੀ ਉਸ ਆ ਾਜ਼ ਨੰ ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਕਸੇ
ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਟਣਟਣਾਹਟ ਦੇ ਕਈ ਰਪ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਟਜਨਹਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਾਜ਼, ਸੀਟੀ ਦੀ ਆ ਾਜ਼, ਟਹਸ-ਟਹਸ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।
ਟਣਟਣਾਹਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਟ ਿੱ ਚੋਂ 1 ਟ ਅਕਤੀ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਟ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਾਲੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਟਣਟਣਾਹਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ ਨੰ ਕਾਫੀ ਹਿੱ ਦ ਤਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਨੰ ਸਮਝਣਾ ਟਕ ਅਸੀਂ ਆ ਾਜ਼ ਟਕ ੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
ਆ ਾਜ਼ ਕੰ ਨ ਨਲੀ ਦੇ ਟ ਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰ ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰ ਬਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰ ਕੰ ਨ ਦੇ ਟ ਚਕਾਰਲੇ ਟਹਿੱ ਸੇ ਦੀਆਂ
ਟਤੰ ਨ ਹਿੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰ ਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਟਹਿੱ ਸੇ ਟ ਿੱ ਚ ਕੰ ਨ- ਲ (ਸੁਣਨ ਾਲਾ ਅੰ ਗ) ਅੰ ਦਰ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰ ਨ- ਲ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟ-ੇ ਛੋਟੇ ਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆ ਾਜ਼ ਨੰ ਟਬਜਲਈ ਤਰੰ ਗ ਦੇ ਟ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਟਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਸ ਰੇਟਸ਼ਆਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਟਦਮਾਗ ਤਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਦਮਾਗ ਆਉਣ ਾਲੀ ਹਰੇਕ ਆ ਾਜ਼ ਨੰ ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਣਨ ਸਬੰ ਧੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਟ ਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਆ ਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਮਲਾ ਕੇ
ਇਸ ਦਾ ਟ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਆ ਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋੜ੍ਦੇ ਹਾਂ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ੍ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੌੜ੍ਾਂਗੇ, ਜਦ ਟਕ ਟਸਰ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰ ਤ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍’ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆ ਾਜ਼ਾਂ
ਨੰ ਟਫਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਟਣਟਣਾਹਟ
ਸ਼ੁਰ
Tinnitus
ਹੁੰstarts
ਦੀ ਹੈ

ਟਣਟਣਾਹਟ ਟਕਉਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਟਣਟਣਾਹਟ ਉਸ ਲ
ੇ ੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਬਜਲਈ ਗਤੀਟ ਧੀ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ (ਉੱਪ੍ਰ ਰੇਖਾਂਟਕਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਭਾਟ ਕ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ) ਨੰ ਸੰ ਭਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਰਪ੍ ਟ ਿੱ ਚ
ਸਮਟਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਸੁਣਨ ਸਬੰ ਧੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਨੰ
ਆਪ੍ਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਟ ਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਾਜ਼ਾਂ ਟ ਿੱ ਚੋਂ ਟਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਮਲਾ

Worry
it
ਇਸ
ਬਾਰੇabout
ਟਚੰ ਤਾ ਕਰੋ
ਇਹ
ਬਦਤਰ
It seems

worse
ਪ੍ਰਤੀਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਸੰSensitivity
ੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
ਧਦੀ ਹੈ
increases

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਿੱ ਜੋਂ, ਇਸ ਅਣਜਾਣ, ਅੰ ਦਰਨੀ ਆ ਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ/ ਾਤਾ ਰਣ ਦੀਆਂ
ਆ ਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਜ਼ਆਦਾ ਟਧਆਨ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਜਾਗਰਕਤਾ “ਲਪ੍” ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਣਟਣਾਹਟ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਲਿੱਛਣ ਸਮਟਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਟਕ ਕੋਈ ਟਬਮਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਕਸੇ ਟ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਕਤਾ ਲਈ ਕਾਰਨ
ਇਿੱ ਕ ਟ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇ ਟ ਅਕਤੀ ਲਈ ਿੱ ਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਨ ਨੰ ਪ੍ਛਾਣਨਾ ਸੰ ਭ
ਨਾ ਹੋ ,ੇ ਪ੍ਰ ਸੁਣਨ ਸਬੰ ਧੀ ਥੇਰੇਟਪ੍ਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰ ਪ੍ਛਾਣਨਾ ਸੰ ਭ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ।
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ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਾਲੇ ਟਕਸੇ ਟ ਅਕਤੀ ਨੰ ਟਣਟਣਾਹਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਾਲੀਆਂ ਆ ਾਜ਼ਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਟਦਮਾਗ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰਨੀ ਆ ਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਟਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਟਲਆਂ ਟ ਿੱ ਚ, ਟਹਅਟਰੰ ਗ ਏਡ ਦੀ
ਟਨਯਟਮਤ ਰਤੋਂ, ਕੰ ਨ ਨੰ ਟਦਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਟਦਨ ਦੀਆਂ ਟਜ਼ਆਦਾ ਆ ਾਜ਼ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ
ਤਣਾਉ ਨੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ੈਟਰਨ ਨੰ ਤੋੜ੍ਨ ਟ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਟਕਟਰਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਟ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਸਨੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਤਣਾਉ ਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ, ਤਣਾਉ, ਜਾਂ ਦ ਾਈਆਂ ਟ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਟਜਹੇ ਕਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਟਜਨਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਣਟਣਾਹਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਦੀ ਬੁਟਨਆਦ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਅਟਜਹੇ ਮਾਮਟਲਆਂ ਟ ਿੱ ਚ ਆ ਾਜ਼ ਥੇਰੇਪ੍ੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਟ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਭਾ ੇਂ ਟਕੰ ਨੀਆਂ ੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ
ਟਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ


ਟਣਟਣਾਹਟ ਦੇ ਮਕੈਟਨਜ਼ਮ ਦੀ ਟ ਆਟਖਆ ਨੰ ਸਮਝਣਾ– ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ “ਟਟਊਨ ਆਊਟ” ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਮਲ ਗਿੱ ਲ ਹੈ!



ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਟਣਟਣਾਹਟ ਬਾਰੇ ਟਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਟਹਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਟਧਆਨ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਟ ਕ ਆਦਤ ਪ੍ਾਉਣ ਟ ਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਟਦਲਚਸਪ੍ੀਆਂ ਅਤੇ
ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਟਹਣਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪ੍ਰਨ ਹੈ।



ਤਣਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਪ੍ਿੱ ਟਿਆਂ ਨੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਧਾਉਣ ਾਲੀਆਂ
ਸਧਾਰਨ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਉ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਘਟਾਓ।



ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਟਕਉਂਟਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਾਜ਼ ਧਾਉਣ ਾਲੇ ਯੰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਟਜ ੇਂ ਟਕ
ਟਣਟਣਾਹਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਾਲਾ ਯੰ ਤਰ, ਟਪ੍ਿੱ ਲੋ ਸਪ੍ੀਕਰ, ਬੋਲਣ ਾਲੀਆਂ ਟਕਤਾਬਾਂ, ਟੀ ੀ, ਰੇਡੀਓ, ਪ੍ਟਹਨਣ ਾਲੇ ਆ ਾਜ਼
ਜੇਨਰੇਟਰ, ਟਹਅਟਰੰ ਗ ਏਡ (ਜੇ ਢੁਕ ਾਂ ਹੋ ੇ)।



ਨੀਂਦ ਦੇ ਪ੍ੈਟਰਨ ਟ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਟਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝਪ੍ਕੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਟਸਰਫ ਉਸ ੇਲੇ ਸੋ ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਥਿੱ ਕੇ ਹੋ ੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਐਕਸ਼ਨ ਆਨ ਟਹਅਟਰੰ ਗ ਲੌ ਸ (ਸਾਬਕਾ RNID)
[Action on Hearing Loss (formerly RNID)]
19-23 Featherstone Street, London EC1Y 8SL
ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ: 0808 808 6666 (ਸ ੇਰੇ 9:00 - ਸ਼ਾਮ 5:00)
ਟੈਕਸਟਫੋਨ: 0808 808 9000 ਐਸਐਮਐਸ: 0780 000 0360
ਈਮੇਲ: information@hearingloss.org.uk: www.actiononhearingloss.org.uk
ਟਬਰਟਟਸ਼ ਟਟਨਾਇਟਟਸ ਐਸੋਟਸਏਸ਼ਨ (BTA)
[The British Tinnitus Association (BTA)]
Ground Floor, Unit 5, Acorn Business Park, Woodseats Close, Sheffield S8 0TB
ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ: 0800 018 0527 (ਸ ੇਰੇ 9:15 - ਸ਼ਾਮ 4:30) ਫੈਕਸ: 0114 258 7059
ਈਮੇਲ: info@tinnitus.org.uk ਬ
ੈ : www.tinnitus.org.uk
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ਯੰ ਤਰ:
ਨੇਚਰਕੇਅਰ ਟਰਲੈ ਕਸੇਸ਼ਨ, ਆ ਾਜ਼ ਦੇ ਯੰ ਤਰ ਅਤੇ CDs


AoHL ਟੈਲੀਫੋਨ: 01733 361199 www.actiononhearingloss.org.uk/shop



ਟਨਊ ਰਲਡ ਟਮਊਟਜ਼ਕ www.newworldmusic.com



ਕੋਨੇ ਨ
ੈ ਸ 01737 247571 www.connevans.com

ਟਪ੍ਿੱ ਲੋ ਸਪ੍ੀਕਰ


AoHL ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ: 01733 361199 www.actiononhearingloss.org.uk/shop



ਮੈਪ੍ਟਲਨ ਇਲੈ ਕਟਰੋਟਨਕਸ www.maplin.co.uk

ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਆ ਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹ ਾ ਦੀਆਂ ਝਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ: www.peterhirschberg.com/mysoftware.html
Aire Freshener ਦੇ ਟਲੰਕ 'ਤੇ ਕਟਲਿੱਕ ਕਰੋ।
MP3 ਨੰ ਮੁਫਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ http://naturesoundsfor.me/ ਨੰ ੀ ਅਜ਼ਮਾਓ।
iPhone 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਪ੍ ਨੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ੀ ਸਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ

ਲੀਸਾ ਟ
ੇ [Lisa Waite], ਟਹਅਟਰੰ ਗ ਥੇਰੇਟਪ੍ਸਟ ਟੈਲੀਫੋਨ: 0118 322 7234
lisa.waite@royalberkshire.nhs.uk

ਇਹ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਰਪ੍ਾਂਤਰਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AUD_983
ਟਹਅਟਰੰ ਗ ਥੇਰੇਪ੍ੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2014
ਸਮੀਟਖਆ ਦੀ ਟਨਯਤ ਟਮਤੀ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

ਟਣਟਣਾਹਟ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2014
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