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ਥਕਾਵਟ (ਥਕਵੇ�) ਅਤ ੇਕ�ਸਰ 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਕਵੇ� ਬਾਰੇ ਹੈ।  ਥਕਵੇ� ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹਣੋਾ।  ਇਹ ਕ�ਸਰ ਜ� ਕ�ਸਰ 

ਦੇ ਇਲਾਜ� ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਸਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦੀ ਹ।ੈ  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ 

ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹ ੇਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਹੇਠ ਲਕੀਰ ਪਾਈ

ਤੁਸ� ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮੈਕਿਮਲਨ 

ਕ�ਸਰ ਸੁਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 

ਹਨ, ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ੀ ਿਵੱ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਕਾਲ ਕਰੋ ਤ� ਬਸ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ 

‘ਪੰਜਾਬ ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ। ਸਾਡੇ ਕ�ਸਰ ਸੁਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ� 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅੰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ  

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ

macmillan.org.uk/translations  

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਬਾਰੇ ਹੈ: 

• ਥਕਵੇ� ਕੀ ਹੈ?  

• ਥਕਵੇ� ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ  

• ਆਪਣੇ ਥਕਵੇ� ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ 

• ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਥਕਵੇ� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨਾ 

• ਕੰਮ �ਤ ੇਥਕਵੇ� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨਾ 

• ਥਕਵੇ� ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ 

• ਮਦਦ ਿਕੱ ਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 

• ਪੰਜਾਬ ੀ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

Tiredness (fatigue) and cancer: 
Punjabi 
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ਥਕੇਵ� ਕੀ ਹੈ?  

ਥਕਵੇ� ਉਦ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜ� ਸਾਰਾ ਸਮ� ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ।  ਇਹ 

ਕ�ਸਰ ਤ� ਪੀੜਤ ਲੋਕ� ਲਈ ਆਮ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ।   

ਕ�ਸਰ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਥਕਵੇ� ਉਸ ਥਕਾਵਟ ਤ� ਵੱਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜੋ ਕ�ਸਰ ਤ� ਿਬਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਿਕਿਰਆ ਤ� ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜ� 

ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਤ� ਰਾਹਤ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ   

ਥਕਵੇ� ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ� ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕੁਝ ਲੋਕ� ਲਈ, ਥਕਵੇ� ਮਮੂਲੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਉਨ� � ਦ ੇਦੈਿਨਕ ਜੀਵਨ �ਤ ੇਥੋੜ�ਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ।  ਕੁਝ ਲੋਕ� ਲਈ, ਇਹ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ �ਤੇ 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਥਕਵੇ� ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਪ�ਭਾਵ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ:  

• ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਿਜਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਔਖ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹਣੋੀ 

• ਿਬਲਕੁਲ ਊਰਜਾ ਨਾ ਹਣੋਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹਣੋਾ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਬਸਤਰ ਿਵੱ ਚ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

• ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹਣੋਾ ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਤਾਕਤ ਨਹ� ਹ ੈ 

• ਿਧਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਬਲੋਣਾ ਜ� ਿਨਰਣੇ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ 

• ਚੀਜ਼� ਭੱੁਲ ਜਾਣਾ 

• ਹਲਕੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਚਿੜ�ਆ

• ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜ� ਬੇਸੁਧ ਹਣੋਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹਣੋਾ 

 ਮਿਹਸੂਸ ਹਣੋਾ 

• ਨ�ਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਉਣੀ 

• ਸੰਭੋਗ  ਿਵੱ ਚ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ 

• ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮ� ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ� ਇਹ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ� ਅਤੇ ਨਰਸ� ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜ ਨ� � ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
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ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਿਜਵ� ਿਜੰਨਾ ਵਧ ਤ� ਵਧ ਸੰਭਵ ਹਵੋੇ ਸਿਕ�ਅ ਰਿਹਣਾ।  ਖਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਿਕ�ਅ ਰਿਹਣਾ ਉਨ� � ਸਭ 

ਤ� ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼� ਿਵੱ ਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਥਕਵੇ� ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਥਕੇਵ� ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਥਕਵੇ� ਇਨ� � ਕਾਰਨ� ਕਰਕ ੇਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਖੁਦ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕਰਕ ੇ

• ਕ�ਸਰ ਦ ੇਇਲਾਜ� ਕਰਕ ੇ

• ਕ�ਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨ� ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦ ੇਕਰਕ ੇ 

• ਕ�ਸਰ ਦ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਦ ੇਕਰਕ ੇ

• ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ �ਥ� ਆਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕ ੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤ ੇਦੂਜੀਆਂ ਿਚਿਕਤਸਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਵੀ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਕ�ਸਰ ਦ ੇਇਲਾਜ 

ਜੇ ਖਕਵੇ�, ਕ�ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕ ੇਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਸੁਧਰ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ, ਜ� ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ� ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

• ਸਰਜਰੀ

• 

 – ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਥਕਵੇ� ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ �ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ   

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

• 

 – ਥਕਵੇ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� 6 ਤ� 12 ਮਹੀਨ�  

ਬਾਅਦ ਸੁਧਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤਕ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਥੈਰੇਪੀ

ਸਰਜਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।   ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations ਜ� ਇਸ 

ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ0ੋ808 808 00 00।  

 – ਇਨ� � ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਕਵੇ� ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਇਨ� � ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
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ਅਨੀਿਮਆ 

ਅਨੀਿਮਆ, ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਲੋੜ�ਦੇ ਹੀਮੋਗਲੋਿਬਨ (ਐਚਬੀ) ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਹੀਮੋਗਲੋਿਬਨ ਨੰੂ 

ਲਾਲ ਖੂਨ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੰੂ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  

ਊਰਜਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੀਿਮਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜ� 

ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਨੀਿਮਆ, 

, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਸੁਧ ਹਣੋਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜ� ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� 

ਜੇ ਤੁਸ� ਉੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਨਹ� ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸ� ਅਕਸਰ ਖ�ਦ ੇਸੀ, ਤ� ਇਸਦ ੇਕਾਰਨ 

ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਥਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ 

ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।    

 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੀਿਮਆ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� 

ਿਕ ਤੁਸ� ਬੇਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ।  

ਜੇ ਤੁਸ� ਇੰਨ�  ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਕ ਖਾ ਨਹ� ਸਕਦੇ, ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।  ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੱੁਖ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜ� ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹਨ, ਤ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ 

ਆਹਾਰ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ

ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤ� ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜ� ਤੁਸ� ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ 

ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ� ਅਿਜਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ 

ਭੇਜਦਾ ਹੈ।  

 ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ।  ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਖਾਣ ਿਵੱ ਚ 

ਕੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹ।ੈ   

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 

ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations ਜ� ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ0ੋ808 808 00 00।  

ਦਰਦ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਥਕਵੇ� ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਕ 

ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਜੇੂ ਇਲਾਜ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ 

ਤੁਹਾਡੇ ਥਕਵੇ� ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   
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ਕ�ਸਰ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ  ਂਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਿਸਆਵ�  

ਕ�ਸਰ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਕਵੇ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਜਵ� ਸਾਹ ਚੜ�ਣਾ, 

ਤਰਲ ਅਵਰੋਧਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਸੰਕ�ਮਣ)

ਦਜੂੀਆ  ਂਿਚਿਕਤਸਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵ�  

।  ਇਨ� � ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਸਰ 

ਥਕਵੇ� ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 

ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਨੰੂ ਦੱਸ।ੋ   

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (ਸ਼ੁਗਰ), ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਜ� ਥਾਇਰਾਇਡ

ਕ�ਸਰ ਦ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ 

ਿਚੰ ਤਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਤਨਾਵ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸ਼ਲੈੀ ਆਿਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਕਵੇ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਤੁਸ� 

ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਅ ਜ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਦ ੇਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  ਉਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਸ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਭੋਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ 

ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਿਲਖ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

 ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ 

ਥਕਵੇ� ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕਈ ਵਾਰ, ਜੇ ਤੁਸ� ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ, ਤ� 

ਇਨ� � ਦ ੇਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸ� ਥਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਆਪਣੇ ਥਕੇਵ� ਤ ੇਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ 

ਇਹ ਖੰਡ ਉਨ� � ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਥਕਵੇ� ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਇਨ� � ਿਵੱ ਚ� 

ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਥਕਵੇ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕੁਝ, ਥਕਵੇ� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਬੇਹਤਰ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਆਹਾਰ 

ਚੰਗਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 

ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸ ੇਆਹਾਰ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ

ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਭੱੁਖ ਲੱਗੇ, ਤ� ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੇਰ ਸਾਰ ੇਤਰਲ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਤੁਸ� ਕੀ ਅਤੇ ਕਦ� ਖ�ਦ ੇਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਦੇ ਰਹ।ੋ  ਿਫਰ ਤੁਸ� ਪਤਾ ਲਗਾ 

ਸਕਦੇ ਹ ੋਿਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧ ਊਰਜਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।   
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ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਜਾਓ 

macmillan.org.uk/translationsਜ� ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ ੋ0808 808 00 00 ।   

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤ ੇਕਸਰਤ 

ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਸਿਕ�ਅ ਹਣੋਾ ਥਕਵੇ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਇੱਧਰ-�ਧਰ ਤੁਰਣਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਕੁਝ ਲੋਕ� ਲਈ, ਇਹ ਕਸਰਤ� ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਿਜਵ� ਯੋਗਾ, ਿਕ�ਗ�ਗ ਅਤੇ ਤਾਇ ਿਚ

ਜੇ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ, 

।  

ਸਾਹ ਚੜ�ਦਾ ਹੈ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਜ� ਇਸਨੰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, 

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡਾ ਕ�ਸਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ 

ਜ� ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇ

, ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਕਸਰਤ ਨਾ 

ਕਰੋ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।   

ਭੌਿਤਕ ਿਚਿਕਤਸਕ

ਨ�ਦ 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਨ�ਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥਕਵੇ� ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਿਦਨ 

ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ�ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹਣੋਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇੱਥ ੇਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

 ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ 

ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ� ਹੀ ਸਮ� ਜਾਗ ੋਅਤੇ ਸਵੋੋ।  ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ  ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤ� ਵਧ ਸਮ� ਲਈ ਸੌਣ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ।ੋ   

• ਸਿਕ�ਅ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਆ ਨ�ਦ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ 

ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ  ਕਮਰ ੇਨੰੂ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦੇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 

ਿਕ �ਥ ੇਹਨ� ਰਾ, ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਢਕੁਵ� ਤਾਪਮਾਨ ਹਵੋੇ।  ਇਅਰ-ਪਲੱਗ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

• ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੋਸਾ ਦੁਧੀਆ ਪੇਅ-ਪਦਾਰਥ ਲਓ।  ਕੈਫੀਨ ਯੁਕਤ ਚਾਹ ਜ� ਕਾਫੀ ਨਾ ਿਪਓ।  

ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ  ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ  

• ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਚੀਜ਼� ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਨਾਵ-ਮਕੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਤੁਸ� ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਫੁਹਾਰ ਲੈਣ, ਪੜ�ਣ, ਜ� ਤਨਾਵ-ਮੁਕਤ ਸੰਗੀਤ  ਜ� ਆਿਡਓ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ 

ਸਣੁਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਤੁਸ� ਤਨਾਵ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਹਠੇ� 

ਦੇਖੋ)।  
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• ਜੇ ਤੁਸ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਸ ੌਨਹ� ਪ�ਦ ੇਹੋ, ਤ� ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਦਖੇਣ, ਪੜ�ਣ, ਜ� ਆਿਡਓ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਸਣੁਨ 

ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ   

• ਜੇ ਤੁਸ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਚੰ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਜਾਗ ਰਹ ੇਹੋ, ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।   

• ਸਟੇਰਾਇਡਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੌਣ-ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਸਟੇਰਾਇਡਸ ਲੈ 

ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ੋਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜ�ਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਤਨਾਵ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ 

ਤਨਾਵ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਤਨਾਵ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮ� ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।  ਤੁਸ� ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

• ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹ।ੈ  

• ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਤ� 15 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਤਨਾਵ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

• ਿਕਸੇ 

 ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਓ।  ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ� 

ਨਰਸ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।   

ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ

ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀਆ  ਂ

ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਥੈਰੇਪੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਥਕਵੇ� ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ� � 

ਿਵੱ ਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

 ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਓ (ਹਠੇ� ਦੇਖੋ)।  

• 

• 

ਿਚੰ ਤਨ ਕਰਨਾ 

• 

ਸੂਈਦਾਬ ਿਚਿਕਤਸਾ 

• 

ਿਰਫਲੈਕਸੋਲੋਜੀ (ਮਾਲਸ਼ ਦੁਆਰਾ) 

• 

ਸਗੁੰ ਧ-ਿਚਿਕਤਸਾ 

• 

ਮਾਲਸ਼  

ਸੰਗੀਤ ਥੈਰੇਪੀ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. �ਤੇ ਉਪਲਬਧ 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਇਨ� � ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜ� 

ਨਰਸ ਨੰੂ ਕਹੋ।  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ-ਪ�ਾਪਤ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ।ੈ  ਤੁਸ� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੰਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਮੇਿਡਿਸਨ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ (bcma.co.uk) 

�ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕ ੇਿਵੱ ਚ ਿਸੱਖਲਾਈ-ਪ�ਾਪਤ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੰੂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜ� ਉਨ� � ਨੰੂ 

office@bcma.co.uk ਤੇ ਜ� 0845 345 5977 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

.  
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ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 

ਥਕਵੇ� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਾਗ�ਸਤ ਅਤੇ 

ਉਦਾਸੀਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ� ਬਾਰੇ 

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਦਦਗਾਰ 

ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਲਾਹਕਾਰ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ� � ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਦੇ 

ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।   

ਤੁਹਾਡਾ ਕ�ਸਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਜ� ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਿਵੱ ਚ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਸਬੰਧੀ ਸਵੇਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ 

ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਥਕਵੇ� ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕ ੇਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।  ਯੂਕ ੇਦੇ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ� � ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਕਸੇ 

ਿਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  ਸਮੂਹ ਦ ੇਦਜੇੂ ਮ�ਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ 

ਿਵੱ ਚ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੈਕਿਮਲਨ ਸੁਪੋਰਟ 

ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0808 808 00 00 ।  ਅਸ� ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ� ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਹ ੈਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਗੱਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਜ� ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ macmillan.org.uk/supportgroups  

ਧਾਰਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਔਖੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਿਮਕ ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱ ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਦਰੀ, 

ਪਰੋਹਤ, ਪੁਜਾਰੀ, ਰੱਬੀ ਜ� ਹੋਰ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਹ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮ� ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਭਾਵ� ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾ ਵੀ ਹਵੋੇ।   
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ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆ  ਂਤਅੈਸ਼ਦੁਾ ਮੁਲਾਕਾਤ� 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸ� ਥਕਵੇ� ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਲਖ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ 

ਅਗਲੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ।   

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਬਲੋਣ ਜ� ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਆਖੋ।  ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹ� ਆ�ਦੀ, ਤ� ਡਾਕਟਰ ਜ� 

ਨਰਸ ਨੰੂ ਉਸਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ।   

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਥਕਵੇ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 

ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕਵੇ� ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡ ੇਥਕਵੇ� ਦ ੇਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ� ਨੰੂ ਦੇਖੇਗਾ ਿਜ ਨ� � ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   

ਇਨ� � ਸਵਾਲ� ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਮੇਰੇ ਥਕਵੇ� ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

• ਿਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

• ਮ� ਆਪਣੇ ਥਕਵੇ� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�? 

• ਿਕਹੜੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? 

• ਮ� ਆਪਣੇ ਥਕਵੇ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�? 

ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਗੱਲ� 

ਹੋਈਆਂ ਸਨ।  ਉਹ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਨੰੂ ਿਲਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਥਕੇਵ� ਲਈ ਦਵਾ ਦ ੇਇਲਾਜ 

ਥਕਵੇ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜ� ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹਨ।  ਪਰ, ਸਟੇਰਾਇਡ ਦਵਾਈਆਂ 

ਕਈ ਵਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ।  ਤੁਹਾਡਾ ਕ�ਸਰ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।  
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ਘਰ ਿਵੱਚ ਥਕੇਵ� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨਾ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥਕਵੇ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅੱਗ� ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ।   

•  ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਿਕ ਕਦ� ਤੁਸ� ਸਭ 

ਤ� ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦ� ਤੁਸ� ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕ ੇਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ   

• ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮ� ਵੱਡੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ   

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਲੋੜ�ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੋ।   

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਆਰਾਮ 

ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰਨ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

• ਇੱਕੋ ਸਮ� ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ ੋਿਕ�ਿਕ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕਵੇ� ਹੋਰ ਿਵਗੜ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨ�ਦ 

ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ� ਆਏਗੀ।   

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਥਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤ� 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ�ਸਰ ਿਵਗੜਦਾ ਨਹ� ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੋ।   

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸੋਤ ਜ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਕਈ ਵਾਰ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ� ਗੁਆਂਢੀ ਅਕਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 

ਕੰਮ� ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਕ ੇਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।   

ਜੇ ਤੁਸ� ਥਕਵੇ� ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤ� ਆਪਣੇ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜ� ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਦੱਸ।ੋ   

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਹਠੇ� ਕੁਝ ਤਰਕੀਬ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।   
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ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆ  ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ  ਂਨੂੰ  ਪ�ਬੰਧਤ ਕਰਨਾ 

• ਕੰਮ� ਨੰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੋ।  

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ�ਾ ਥੋੜ�ਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਨਾ।  

• ਖੜ� ੋਹ ੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ।ੋ  

• ਸਫਾਈ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਿਖੱਚ ਪਣੈ ਅਤੇ ਝੁਕਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।  ਲੰਮੇ ਹੱਿਥਆਂ ਵਾਲੇ  ਪੋਿਚਆਂ ਅਤੇ 

ਝਾੜੂਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖੋ।  

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ।ੋ   

ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ 

ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇ 

ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

• ਸਟੋਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਓ।  

• ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟ�ਾਲੀ ਵਰਤ।ੋ  

• ਘੱਟ ਿਵਅਸਤ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱ ਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰੋ।  

• ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰੋ।  

• ਪੈਿਕੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ੇਗਏ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਕਾਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਖੋ।  

• ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਘਰ ਿਡਲੀਵਰੀ ਮੰਗਵਾਓ ।  

ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਅਿਜਹੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜ ਨ� � ਨੰੂ ਘੱਟ ਸਮ� ਲੱਗੇ।  

• ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਜਵ� ਸਬਜੀ ਆਿਦ ਕੱਟਣ ਲਈ।   

• ਜਦ� ਤੁਸ� ਘੱਟ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤ� ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ� ਜ� ਦੋਗੁਣੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ� 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਕ ੇਫ�ੀਜ਼ ਕਰ ਿਦਓ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ   

• ਓਵਨ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਭ�ਿਡਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ੋਿਜ ਨ� � ਿਵੱ ਚ ਪਰੋਿਸਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤ� ਿਕ ਘੱਟ 

ਤ� ਘੱਟ ਭ�ਡੇ ਧਣੋੇ ਪੈਣ।   

• ਭ�ਿਡਆਂ ਨੰੂ ਰਗੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਡੁਬੋ ਿਦਓ।   

• ਜਦ� ਤੁਸ� ਇੰਨ�  ਥੱਕ ੇਹੋਏ ਹੋ ਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਸਮ� ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਜ� ਿਤਆਰ 

ਭੋਜਨ ਖਾਓ।   
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ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਪਿਹਣਨਾ 

• ਫੁਹਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਬ ਿਵੱ ਚ ਨਹਾਓ, ਜ� ਫੁਹਾਰੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਜਾਓ।   

• ਅਿਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਣੋ ਿਜ ਨ� � ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਤਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਪਜ਼ਾਮਾ 

ਪਿਹਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।   

• ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਣਨ ਸਮ� ਬੈਠ ਜਾਓ।  

ਫੁਰਸਤ ਦਾ ਸਮ� 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਇੰਨ�  ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਿਕ ਪੜ� ਨਹ� ਸਕਦੇ, ਤ� ਆਿਡਓ ਿਕਤਾਬ� ਨੰੂ ਸਣੁੋ।  

• ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਡੀਓ ਸਣੁੋ।  

• ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਦੋਸਤ� ਜ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਬੇਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਹ� ਿਮਲ ਸਕਦੇ।   

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ੇ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ�ਾਲੀ ਹੈ, ਤ� ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ 

ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਟ�ਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ।ੋ   

• ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤ�, ਧੋਤ ੇਹੋਏ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਟੰਗਣ ਲਈ ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।  

• ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਇਸਤਰੀ ਜ� ਤਿਹ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਬੈਠ ਜਾਓ।   

• ਅਿਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਣੋ ਿਜ ਨ� � ਨੰੂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹ।ੈ   

ਬੱਚੇ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤ� ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹ� ਕਰ 

ਪਾ�ਦੇ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰਕੀਬ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸਸੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਉਨ� � ਦੇ 

ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ   

• ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸ� ਬਠੈ�  ਹੋਏ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

• ਅਿਜਹੀਆਂ ਥਾਵ� ਤੇ ਜਾਓ ਿਜੱਥ ੇਤੁਸ� ਬੈਠ ਸਕੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੇਡ ਸਕਣ।   

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹਵੋੇ ਤ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਸ਼ਚੇਅਰ (ਧੱਕਾ-ਕੁਰਸੀ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।  

• ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।  
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• ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕ� ਤ� ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।  ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ 

ਛੱਡ ਅਤ ੇਵਾਪਸ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਬੀਿਸਟ (ਬੇਬੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ) ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।  
 

ਡ�ਾਈਵ ਕਰਨਾ 

ਡ�ਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ।  ਡ�ਾਈਵ ਕਰਨ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਹਣੋਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਥਕਵੇ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰ ਨਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਥਿਕਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ� ਡ�ਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ।   

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰਕੀਬ� ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਇੰਨ�  ਥਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਿਕ ਡ�ਾਈਵ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ� ਜੇ ਮੁਮਿਕਨ ਹਵੋੇ ਤ� ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਅ ਜ� ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਡ�ਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।   

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਹੈ, ਤ� ਨਰਸ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ੋਿਕ ਕੀ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡ�ਾਈਵ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ।   

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡ�ਾਈਵ ਕਰਨੀ ਪਣੈੀ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਸਮ� ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜਦ� 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਸਚੇਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ।   

• ਉਸ ਸਮ� ਡ�ਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜਦ� ਸੜਕ� ਘੱਟ ਿਵਅਸਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।   

• ਜੇ ਤੁਸ� ਡ�ਾਈਵ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਥਿਕਆ ਹਇੋਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ, ਤ� ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਥ� ਤੇ ਰੁੱ ਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ।ੋ   

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤ� ਿਨਯਿਮਤ ਅੰਤਰਾਲ� ਤੇ ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਰੁੱ ਕ ਕੇ ਜਾਓ ਜ� 

ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਿਕਸ ੇਥ� ਤੇ ਰੁੱ ਕ ਜਾਓ।  

ਕੰਮ �ਤ ੇਥਕੇਵ� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਣੈਾ ਹੈ ਜ� ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪਣੈੇ ਹਨ।  

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ, ਕਰਮੀ ਜ� ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ (ਐਚ.ਆਰ.) ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।  ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮ� ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ ੇਉਨ� � ਨੰੂ 

ਦੱਸੋ।  ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  
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ਕ�ਸਰ ਤ� ਪੀੜਤ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਕ�ੈਿਲਟੀ ਐਕਟ 2010 ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦਾ 

ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ ਕ�ਸਰ ਤ� ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹ� 

ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹ ੈਿਕ ਮਾਲਕ� ਤ� ਕੰਮ �ਤੇ, ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ� 

ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

ਜੋ ਚੀਜ਼� ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ� � ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਤੁਹਾਡ ੇਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਘੱਟ ਿਵਅਸਤ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ 

ਆਉਣ ਅਤੇ �ਤ� ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋ।   

• ਤੁਹਾਡ ੇਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੁਝ ਕੰਮ� ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ।  

• ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਮ ਦੀ ਥ� ਤੇ ਨ� ੜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਪਾਰਿਕੰਗ ਦੀ ਥ� ਲੱਭਣਾ।  

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਟਣ ਜ� ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ੇਕ ਲੈਣ ਦਣੇਾ।  

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ� ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇਾ ਜੇ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।  

• ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਮ ਿਵੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਜ� ਭਾਰਾ ਸਮਾਨ 

ਚੁੱ ਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਮਦਦ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ gov.uk ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਲਾਭ� ਨੰੂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ।ੈ  ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ  

macmillan.org.uk/translations ਜ� ਸਾਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸ� ਮੈਕਿਮਲਨ ਨੰੂ 0808 808 00 00 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਸਾਡੇ ਕੋਲ 

ਅਿਜਹੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 

ਹਨ, ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ੀ ਿਵੱ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ।  
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ਥਕੇਵ� ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ 

ਦਜੇੂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਥਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਉਣ ਤ� ਰਕੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਜੇੂ ਲੋਕ� ਜ� ਸੰਗਠਨ� ਨੂ◌ੂ◌ੰ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� 

0808 808 00 00 ਤੇ ਮਕੈਿਮਲਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

ਪੰਜਾਬ ੀ ਿਵੱ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ।  

ਜੇ ਤੁਸ� ਥਕਵੇ� ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕਰਨਾ 

ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

• ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ� ਦਸੋਤ ਨੰੂ ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ 

ਕਰੋ ਿਕ ਕਦ ੋਉਹ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕਦ� ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ।  ਤੁਸ� ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।   

• ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਮ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੀ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ� ਮਿਹਮਾਨ� ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ।   

• ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ� ਦਸੋਤ ਦੀ ਨ�ਦ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਧਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ� � ਦੇ ਥਕਵੇ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।  ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ(ਪਨੰੇ  5 ਦਖੇ)ੋ।  

• ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਓ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਡਆਰੀ ਲੈ ਜਾਓ।   

• ਡਾਕਟਰ� ਅਤੇ ਨਰਸ� ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਥਕਵੇ� ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   
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ਮਦਦ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ:  

• ਮੈਕਿਮਲਨ ਕ�ਸਰ ਸੁਪੋਰਟ - ਤੁਸ� ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ 

0808 808 00 00 ਤੇ ਮੈਕਿਮਲਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕ�ਸਰ ਸੁਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਰ 

ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਥਕਵੇ� ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਅਿਜਹੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਜ ਨ� � ਦੇ ਤੁਸ� ਹੱਕਦਾਰ  ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, 

ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ੀ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਕਾਲ ਕਰੋ ਤ� ਬਸ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ 

ਿਵੱ ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ।  

• ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੀਆ ਂਨਰਸ� ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱ ਚ 

ਿਮਲਣ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।    

• ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਿਵਹਾਰਕ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।  ਉਹ ਅਿਜਹੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ।   

• ਪੈਿਲਏਿਟਵ ਕਅੇਰ ਨਰਸ� ਲੱਛਣ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ� � ਨੰੂ ਕਈ 

ਵਾਰ ਮੈਕਿਮਲਨ ਨਰਸ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।   

• ਮਰੈੀ ਿਕਊਰੀ ਨਰਸ� ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦ ੇ

ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।  ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

• ਸਲਾਹਕਾਰ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਣੁਨ ਵਾਸਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇਨ� � ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਤੁਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ 

(ਸਲਾਹ-ਸਵੇਾਵ�) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
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ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਆਹਾਰ-ਿਵਸ਼ਸ਼ੇੱ ਗ - ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਾਹਰ।  ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ 

ਤ� ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ।  

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਸੰਕ�ਮ ਣ) - ਜਦ� ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਜ� ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਉਦੇਿਸ਼ਤ ਥੈਰੇਪੀ - ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕ�ਸਰ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ� ਦ ੇ

ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸਨੰੂ ਜੈਿਵਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਸਰਜਰੀ - ਸਾਰ ੇਕ�ਸਰ ਜ� ਇਸਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੰੂ ਹਟਾ ਕੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।  ਇਸਨੰੂ 

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ  

ਸਰੀਰ ਨੂੰ  ਤਨਾਵ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ – ਕਸਰਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਨਾਵ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ , 

ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਿਜਵ� ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜ� ਿਚੰ ਤਨ.  

ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ – ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀ ਸ�ੇਣੀ ਜੋ ਬੇਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ� � ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦ ੇਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ 

ਕ�ਸਰ ਦ ੇਕੁਝ ਪ�ਭਾਵ� ਜ� ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ� � ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ।  

ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ (ਹ�ਫਣਾ) – ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਣਾ।  

ਸਗੰੁ ਧ-ਿਚਿਕਤਸਾ – ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪੌਿਦਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ।  ਇਹ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਵਜ� ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  

ਸੂਈਦਾਬ-ਿਚਿਕਤਸਾ – ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮਹੀਨ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਤਵਚਾ ਿਵੱ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ 

ਸੰਗੀਤ ਥੈਰੇਪੀ – ਅਿਜਹੀ ਥੈਰੇਪੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸੰਗੀਤ  ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।   

ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ – ਇਲਾਜ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ 

ਕ�ਸਰ ਦ ੇਵਧਣ ਨੰੂ ਧੀਮਾ ਜ� ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
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ਿਕ�ਗ�ਗ – ਇੱਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾ, ਹਰਕਤ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਨ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ – ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਿਚੰਤਨ – ਮਨ ਨੰੂ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਤਨਾਵ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸ਼�ਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਤਕਨੀਕ।  

ਟਾਇ ਿਚ – ਇੱਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜੋ ਧੀਮੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਨਾਮ-ਮੁਕਤੀ 

ਨੰੂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।  

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (ਸ਼ੁਗਰ) – ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਰੀਰ ਇਸ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕਰ ਪ�ਦਾ।  

ਤਰਲ ਅਵਰੋਧਨ – ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਤਰਲ ਦਾ ਜਮਾਵ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸੋਿਜਸ਼ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

ਥਾਇਰਾਇਡ – ਗਰਦਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਜੋ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਹਾਰਮੋਨ� ਨੰੂ ਛੱਡਦੀ ਹ।ੈ  

ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪਸਟ – ਇੱਕ ਿਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਜ ਸਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਿਵਧੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੋਕ� ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਜੋੜ� ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ �ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਿਲਸ਼ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਪ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ।  

ਮਾਲਸ਼ – ਇੱਖ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤਨਾਵ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਲਕ ੇਦਾਬ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਿਜਸ ਥ� ਤੇ ਕ�ਸਰ ਹ ੈਉਸਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।   

ਿਰਫਲੈਕਸਲੋੋਜੀ (ਮਾਲਸ਼) – ਅਿਜਹੀ ਥੈਰੇਪੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪੈਰ ਜ� ਹੱਥ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ - ਅਿਜਹਾ ਇਲਾਜ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕ�ਸਰ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ �ਚ-ਊਰਜਾ ਐਕਸ-ਰੇ 

ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਯੋਗਾ – ਇੱਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜੋ ਹਲਕੇ ਿਖਚਾਵ, ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ 

ਹੈ।  
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ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਨ� � ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 

• ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ 

• ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ  

• ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕ�ਸਰ 

• ਪ�ੋਸਟੇਟ ਕ�ਸਰ 

ਇਲਾਜ 

• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 

• ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 

• ਸਰਜਰੀ 

ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ 

• ਬੈਿਨਿਫਟਸ (ਫਾਇਿਦਆਂ) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ 

• ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਕ�ਸਰ 

• ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ 

• ਥਕਵੇ� ਅਤੇ ਕ�ਸਰ 

• ਕ�ਸਰ ਦ ੇਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ 

• ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ ੋ

 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ   , ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations 

ਸਾਡ ੇਨਾਲ  ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ  

ਤੁਸ� ਮੈਕਿਮਲਨ (Macmillan) ਨੰੂ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮਫ਼ੁਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ੀ ਿਵੱ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਅਤੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਾਲ� ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਕਾਲ ਕਰੋ ਤ� ਬਸ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ 

ਪੰਜਾਬ ੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ। 

ਅਸ� ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱ ਲ�ੇ ਹ�। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਣੁਨ-ਸਬੰਧੀ 

ਸਮੱਿਸਆਵ�   , ਤ� ਤੁਸ� ਟੈਕਸਟਫ਼ੋਨ 0808 808 0121 ਜ� ਟੈਕਸਟ ਿਰਲੇ (Text Relay) ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ  

ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਮੈਕਿਮਲਨ ਕ�ਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕ�ਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਕਾਸ (Macmillan 

Cancer Support’s Cancer Information Development) ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ 

ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱ ਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਕਿਮਲਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬੜੀ  ਥਕਵੇ� ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ �ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹ�, ਪਰ ਪੂਰੀ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਸਰਫ ਅੰਗ�ੇ ਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਇਸਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਚਿਕਤਸਕੀ 

ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ ਿਟਮ ਇਵੇਸਨ (Dr Tim Iveson), ਕਨਸਲਟ�ਟ ਮੇਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਿਜਸਟ 

(Consultant Medical Oncologist) ਅਤੇ ਮੈਕਿਮਲਨ ਚੀਫ ਮੇਡੀਕਲ ਐਡੀਟਰ (Macmillan 

Chief Medical Editor) ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਟੇਰੀ ਕੈਪੇਿਸ (Terry Capecci), ਪੈਿਲਏਿਟਨ ਕੇਅਰ    , ਅਤੇ ਜੇਨ      (Jane Eades), ਕਲੀਿਨਕਲ 

ਇਫੇਕਿਟਵਨ� ਸ ਦੀ ਪਰਧਾਨ, ਮੈਰੀ ਿਕਊਰੀ ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕ�ਸਰ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦਾ ਵੀ 

ਧੰਨਵਾਦ  ਿਜ ਨ� � ਨ�  ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ। 

ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰਵਸਰੇਸ਼ਠ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ �ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ 
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