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ਮੌਡੀਊਲ 8 – ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂ
Module 8 – Dialysis Medications

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਦਵਾਈਆਂ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਲਿਿਟ ਅਤੇ ਨਰਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਲਿਖਾਵੇਗੀ ਲਕ 
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਕਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਿਕੇ।

 ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਿਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਅਣਲਕਆਿੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 
ਿੂਲਚਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦਾ ਲਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਟੀਮ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਲਕਿੇ ਲਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਪਲਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ 
ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ ਓਵਰ-ਕਾਊਂਟਰ ਲਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੜੀ-
ਬੂਟੀਆਂ, ਲਵਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਿੰਪੂਰਕਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਲਾਹ 
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ 
Things to remember about your medications

 •  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲਜਹੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹਨ ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਲਿਿਟ ਅਤੇ ਲਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਦੱਿੋ।

 • ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਹਰ ਿਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।
 • ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਿੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਮਲਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੂਚੀ ਦੇਵੋ।
 • ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਮਲਦੀ ਹੈ ਲਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਕਵੇਂ ਲੈਣਾ 
ਹੈ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਲਿਿਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

 • ਲਮਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਖੋ। ਲਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਐਕਿਪਾਇਰਡ) 
ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ।

 • ਅਿੀਂ ਲਿਫਾਲਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਤੁਿੀਂ ਕਲੀਲਨਕ ਲਵਖੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

 • ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਬਦਲੋ।
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ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਲਵਟਾਲਮਨ ਅਤੇ ਖਲਣਜ Vitamins and minerals

ਿਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਨੰੂ ਲਵਟਾਲਮਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਿਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਵਟਾਲਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਵਟਾਲਮਨ 
ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਮਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਲਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲਵਟਾਲਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਖਰੀਆਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲਕਉਂਲਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਵਟਾਲਮਨ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ 
ਰਾਹੀਂ ਲਨਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਵਟਾਲਮਨ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਰਲਹੰਦੇ ਹਨ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਲਦਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਵਟਾਲਮਨ ਦੀਆਂ ਲਜਹੜੀਆਂ 
ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਵਾਲੇ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਬਣੇ ਲਵਟਾਲਮਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਲਵਟਾਲਮਨਾਂ ਦੀ ਿਹੀ ਲਮਕਦਾਰ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਲਵਟਾਲਮਨ, ਖਲਣਜ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਹਤ 
ਿੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਿਲਾਹ ਲਓ।

ਗੁਰਦੇ ਲਈ ਮਲਟੀਲਵਟਾਲਮਨ Kidney multivitamins

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆਮ ਮਲਟੀਲਵਟਾਲਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਰੈਪਲਾਵਾਈਟ ਅਤੇ 
ਰੈਨਾਵਾਈਟ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮਲਟੀਲਵਟਾਲਮਨਾਂ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਵਟਾਲਮਨਾਂ ਦਾ ਿਹੀ 
ਿੁਮੇਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਮੋਡਾਈਐਲਲਲਿਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀਲਵਟਾਲਮਨ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਲਵੱਚ 
ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਲਵਟਾਲਮਨ ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਨਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਵਟਾਲਮਨ ਡੀ (ਐਨਾਲੌਗਿ) Vitamin D (analogues)

ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਟੀਮ ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਲਲਿਟਰੀਔਲ ਜਾਂ ਐਲਫਾ 
ਕੈਲਿੀਡੋਲ (One-Alpha® - ਵੰਨ-ਐਲਫਾ) ਨਾਂ ਦੇ ਲਵਟਾਲਮਨ ਡੀ ਦੀ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਕਿਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਲਵਟਾਲਮਨ ਡੀ ਪੈਰਾਥਾਇਰੌਇਡ ਹਾਰਮੋਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਚ.) ਨੰੂ ਲਨਯਲਮਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਅਲਜਹਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਵੱਚ ਕੈਲਿੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਿਫੋਰਿ 
ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਨਯਲਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਥਾਇਰੌਇਡ 
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ਹਾਰਮੋਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਚ.) "ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ" ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ਆਦਾ 
ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਚ. ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਜਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਧਮਣੀਆਂ ਿਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਵਟਾਲਮਨ ਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਚ. ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘੱਟ 
ਰੱਖਣ ਲਵੱਚ ਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਵਟਾਲਮਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ  
Things to know about vitamins

 •  ਆਪਣੇ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਲਵਟਾਲਮਨ ਿੰਪੂਰਕ ਲਓ।
 • ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਐਕਿਟੈਂਲਡਡ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ’ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਲਜ਼ਆਦਾ ਲਵਟਾਲਮਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 

ਿਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 • ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਲਾਹ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ ਓਵਰ-ਕਾਊਂਟਰ ਲਮਲਣ ਵਾਲਾ ਲਵਟਾਲਮਨ ਡੀ ਨਾ ਲਓ।

ਆਇਰਨ Iron

ਮਨੁੱਖੀ ਿਰੀਰ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਹਤਮੰਦ ਲਾਲ ਿੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਦੇ ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਆਇਰਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਲਦਆਂ ਦਾ 
ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ (ਨੈਫਰਾਲੋਲਜਿਟ) ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਲਕਿਮ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਜਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਿਕੇ।

 •  ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਲਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਇਰਨ: ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਕ 
ਤੁਿੀਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਆਇਰਨ ਲਓ ਪਰ ਜੇ ਇਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਇਿ ਨੰੂ ਿੌਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਿਨੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਕ 
ਤੁਿੀਂ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕੈਲਿੀਅਮ ਇੱਕੋ ਿਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਆਇਰਨ ਨੰੂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

 • ਆਇਰਨ ਿੂਕਰੋਜ਼ (Venofer® - ਵੈਨੋਫੇਰ) ਜਾਂ ਿੋਡੀਅਮ ਫੈਲਰੱਕ ਗਲੂਕੋਨੇਟ ਕੰਪਲੈਕਿ 

(Ferrlecit® - ਫੈਰਲੇਲਿਟ): ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਦੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਟੀਮ ਇਹ ਲਨਰਣਾ ਲੈ ਿਕਦੀ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਈ.ਵੀ. (ਇੰਟ੍ਰਾਵੀਨਿ) 
ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਲਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵਗਦੇ ਖੂਨ ਲਵੱਚ ਪਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰੀਰ ਇਿ ਆਇਰਨ 
ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਈ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਲਿਖਲਾਈ ਨਰਿ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲਕ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਦੌਰਾਨ ਅਲਜਹਾ ਲਕਵੇਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।
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ਐਲਰਥਰੋਪੋਇਲਟਨ-ਈ.ਪੀ.ਓ. (EPREX® - ਐਪਰੈਕਿ ਅਤ ੇARANESP® - 
ਅਰੈਨਿਪ) Erythropoietin-EPO (EPREX® and ARANESP®)

ਲਿਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦੇ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ 
ਿੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿੰਕਤੇ ਲਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਹਾਰਮੋਨ ਨੰੂ ਐਲਰਥਰੋਪੋਇਲਟਨ ਜਾਂ ਈ.ਪੀ.ਓ. ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਅਕਿਰ ਇੰਨਾ ਈ.ਪੀ.ਓ. ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਜਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਖੂਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਰਲਹ ਿਕੇ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਿੈੱਲਾਂ ਲਵੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਿ ਨੰੂ ਅਨੀਮੀਆ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਲਦਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 
ਲਜਹੜੀ ਐਲਰਥਰੋਪੋਇਲਟਨ ਦੇ ਆਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ 
ਲਾਲ ਿੈੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੱਚ ਲਜ਼ਆਦਾ ਊਰਜਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਈ.ਪੀ.ਓ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਲਕਉਂਲਕ ਇਿ ਨਾਲ:

 •  ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਿੈੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ
 • ਹੀਮੋਗਲੋਲਬਨ ਵਧਦਾ ਹੈ

 • ਊਰਜਾ ਲਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਈ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਗੋਲ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲਮਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਈ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਟੀਕਾ ਚਮੜੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਲਵੱਚ (ਿਬ-ਲਕਊਟੇਨੀਅਿ ਭਾਵ ਐੱਿ.ਲਕਊ.) ਜਾਂ 
ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ (ਇੰਟ੍ਰਾਵੀਨਿ ਭਾਵ ਆਈ.ਵੀ.) ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਲਾਈ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣਾ
Adjusting your EPO dose

ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਮੋਗਲੋਲਬਨ ਦਾ ਿੁਰੱਲਖਅਤ ਹੱਦ ਲਵੱਚ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਲਵੱਚ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ 
ਵੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਿੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਮੋਗਲੋਲਬਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਿੰਤੁਸ਼ਟ 
ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਣਗੇ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕੰਨੀ Eprex®/ Aranesp® ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ 
ਉੱਤੇ-ਥੱਲੇ ਹੁੰ ਦਾ ਰਲਹੰਦਾ ਹੈ ਇਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਲਨਕ ਦੀ ਹਰ ਫੇਰੀ ਿਮੇਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ।
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EPREX® (ਐਪਰੈਕਿ) ਅਤੇ ARANESP® (ਅਰਾਨੈਿਪ) ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ 
Things to remember about EPREX® and ARANESP®

 •  EPREX® (ਐਪਰੈਕਿ) ਅਤੇ ARANESP® (ਅਰਾਨੈਿਪ) ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਰੱਜ ਲਵੱਚ ਰੱਖੋ।

 •  EPREX® ਅਤੇ ARANESP® ਪਲਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਲਰੰਜਾਂ ਲਵੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 • ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ EPREX®, ਜਾਂ ARANESP®, ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਕੋਲਡ 
ਪੈਕ’ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਿਕੇ ਫਲਰੱਜ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ।

 • ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲਿੱਧੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖੋ।
 • ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਹਲਾਓ ਨਹੀਂ।
 • ਜੇ ਦਵਾਈ ਐਕਿਪਾਇਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੰਧਲੀ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਉੱਲਡਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇਿ ਨੰੂ ਪਲਹਲਾਂ 

ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਿੀ ਜਾਂ ਇਿ ਨੰੂ ਫਲਰੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਲਖਆ ਲਗਆ ਿੀ ਤਾਂ ਇਿ ਨੰੂ 
ਇਿਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂBlood pressure medications

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਐਟਂੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਲਿਵ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਵੱਚ 
ਿਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਲਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ 
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖੂਨ ਲਵੱਚੋਂ 
ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨੰੂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਦਵਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਿਕਦਾ 
ਹੈ ਲਕ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਇਿ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਦੱਤੀਆਂ ਲਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਲੱਛਣ: 
Symptoms to be aware of when on blood pressure medications

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ: ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
ਨਰਿ ਨੰੂ ਿੂਲਚਤ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ.ਪੀ. ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:         
   

ਖੰਘ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਆ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਲਜਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਿ ਜਾਂ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿੂਲਚਤ ਕਰੋ।
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ਲਦਲ ਦੀ ਿੜਕਣ ਿੀਮੀ ਹੋਣੀ: ਬੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੰੂ ਹੌਲਾ ਕਰ 
ਲਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਦਲ ਇੱਕ ਲਮੰਟ ਲਵੱਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਧੜਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਨਰਿ ਨੰੂ ਿੂਲਚਤ ਕਰੋ।

ਗਤਲਾ ਲਵਰੋਿੀ ਦਵਾਈਆਂ - ਹੈਪੇਲਰਨ Anticoagulants — heparin

ਹੈਪੇਲਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਲਜਿ ਨੰੂ ਐਟਂੀਕੋਐਗੂਲੈਂਟ (ਗਤਲਾ ਲਵਰੋਧੀ) ਲਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤਲਾ ਲਵਰੋਧੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਵੱਚ ਵਾਰਫ਼ਲਰਨ, ਕੂਮਾਡੀਨ, ਪਲੈਲਵਕਿ ਅਤੇ ਐਟਂਲਰਕ 
ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਐਿਲਪ੍ਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਲਵੱਚ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਟਊਬਾਂ ਅਤੇ ਲਫਲਟਰਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਲਨਕਲਦਾ ਹੈ 
ਲਜਿ ਕਾਰਣ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਆਿਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ 
ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੈਪੇਲਰਨ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੇਲਰਨ ਦਾ ਮਕਿਦ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਇਿ ਦੀ ਿਹੀ ਲਮਕਦਾਰ ਹੀ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ।

ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈਪੇਲਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 
ਹੈਪੇਲਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਕ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 

ਹੈਪੇਲਰਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ Things to remember about heparin

 •  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਿੀਜਰ, ਿਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਿੂਲਚਤ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਲਕ 
ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਿੀਜਰ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਲਵੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਪੇਲਰਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਿ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ 
ਨੰੂ ਿੂਲਚਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਿੀਟਾਲਮਨੋਲਫਨ ਜਾਂ ਟਾਇਲਨੌਲ ਲਓ। 
ਆਇਬੂਪ੍ਰੋਲਫਨ ਅਤੇ ਐਿਲਪ੍ਰਨ ਲਜਹੀਆਂ ਦਰਦ ਲਨਵਰਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਲਕਉਂਲਕ 
ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਿ ਹੈਪੇਲਰਨ ਦੇ ਿੰਕੇਤ Signs of too much heparin

 •  ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਲਗਣੀਆਂ।
 • ਲਜਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਿੂਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਿੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਖੂਨ ਲਨਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ 

ਲਵੱਚ 15 ਲਮੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮਾਂ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ।

 • ਅਿਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਨਕਿੀਰ ਫੁੱਟਣੀ ਜਾਂ ਮਿੂਲੜ੍ਹਆਂ ਲਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ।



ਹੋਮ ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਈ ਵਰਕਬੁੱਕ  •  BCRenalAgency.ca                                                                     October 2017

 

61

ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ ਹੈਪੇਲਰਨ ਦੇ ਿੰਕੇਤ Signs of too little heparin

 • ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰ ਲਵੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। 
 • ਨਾੜ ਦੇ ਲਡ੍ਰੱਪ ਚੇਂਬਰ ਲਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ।

 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ 2 ਜਾਂ ਉਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਲਕਆ ਲਗਆ ਹੈ।

ਥਰੌਮਬੌਲੀਲਟਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਟੀ-ਪੀ.ਏ. ਜਾਂ Cathflo® - ਕੈਥਫਲੋ) 
Thrombolytic Medications (t-PA or Cathflo®)

ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਵਾਲੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਿ ਦੇ ਲਿਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਜਾਂ 
ਲਫਬਲਰਨ ਸ਼ੀਥ ਬਣਨੀ ਕੈਥੇਟਰ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ ਿਮੱਲਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਗਤਲੇ ਬਣਨ 
ਨਾਲ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰੌਮਬੌਲੀਲਟਕ 
ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਅਤੇ ਲਫਬਲਰਨ ਘੁਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਟੀ-ਪੀ.ਏ. 
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਖੋ।

ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ Antibiotics

ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਲਜਹੜੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂ ਲਕਿੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿੱਟ ਤੋਂ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਪਸ਼ਾਬ ਦੇ 
ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਯੂ.ਟੀ.ਆਈ.) ਵੀ ਕੁਝ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਲਜੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ 
ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਕਿਮਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਲਕਿਮ ਇੱਕ ਵੱਖ ਲਕਿਮ 
ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੰੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਰੀਰ ਲਵੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਿਹੀ ਲਕਿਮ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬੌਰੇਟਰੀ ਲਵੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  
Things you should know about antibiotics:

 • ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਲਬਹਤਰ ਮਲਹਿੂਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਲਜਿ ਉੱਪਰ ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ ਵੀ ਬੇਅਿਰ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਮਤਲਬ ਲਕ ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ ਇਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੰੂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਿਕਦੇ, ਲਜਿ 
ਕਾਰਣ ਅਿਰਦਾਰ ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਧੱਫੜ, ਲਚਹਰੇ ਦੇ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿੋਲਜਸ਼ ਜਾਂ ਿਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ ਲੈਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ, 911 
’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਹਿਪਤਾਲ ਲਵਖੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਅਲਜਹੇ 
ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਿਪੈਸ਼ਲਲਿਟ 
ਿਮੇਤ ਲਕਿੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ 
ਦੱਿੋ।

 • ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕਾਂ ਕਾਰਣ ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ 
ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ ਲੈਣ ਦੇ ਿਹੀ ਿਮੇਂ ਿੰਬੰਧੀ ਿੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਲਿਿਟ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕਾਂ ਕਾਰਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿਤ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਟੀਮ 
ਨੰੂ ਿੂਲਚਤ ਕਰੋ।

ਫਾਿਫੋਰਿ ਬਾਇੰਡਰਜ਼ Phosphorus binders

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਲਵੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਫਾਿਫੋਰਿ ਕੱਢ ਕੇ ਉਿ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਪਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਿਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ 
ਉਦੋਂ ਕੈਲਿੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਿਫੋਰਿ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਿੰਤੁਲਨ ਲਵਗੜ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੇ ਭੋਜਨਾਂ 
ਕਾਰਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਲਵੱਚ ਫਾਿਫੋਰਿ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਿ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿਰੀਰ ਪੈਰਾਥਾਇਰੌਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਥਾਇਰੌਇਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਵੱਚੋਂ 
ਕੈਲਿੀਅਮ ਲਖੱਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਫਾਿਫੋਰਿ ਨੰੂ ਿੰਤੁਲਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਿ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਵੱਚੋਂ 
"ਖੁਲਰਆ" ਕੈਲਿੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਦਲ ਲਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਿ ਿਭ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਿਫੋਰਿ ਬਾਇੰਡਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਲਕਹਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਿਫੋਰਿ 
ਬਾਇੰਡਰਜ਼ (ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫੌਿਫੇਟ ਬਾਇੰਡਰਜ਼ ਜਾਂ ਲਿਰਫ਼ "ਬਾਇੰਡਰਜ਼" ਹੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੁਹਾਡੇ 
ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਫਾਿਫੋਰਿ ਨੰੂ ਿੰਮਲਲਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਕ ਇਿ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਟੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਲਢਆ ਜਾ ਿਕੇ।

ਫਾਿਫੋਰਿ ਬਾਇੰਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਕਿਮਾਂ ਹਨ ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਕੈਲਿੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਕੈਲਿੀਅਮ 
ਐਿਟੇਟ, ਿਵੈਲਾਮੇਰ ਅਤੇ ਲੈਂਥਾਨਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭ 
ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਲਕਿਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਫਾਿਫੋਰਿ ਬਾਇੰਡਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 
Things you should know about phosphorus binders:

 • ਫਾਿਫੋਰਿ ਬਾਇੰਡਰਜ਼ ਲਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਿਰਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ 
ਪਲਹਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

 • ਫਾਿਫੋਰਿ ਬਾਇੰਡਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਿੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਵਾਈ Pain medication

ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਕਿਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਹਰ ਦਵਾਈ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਲਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕਈ ਲਕਿਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਲਦਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਫਲਟਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਿ ਲਈ ਗੁਰਲਦਆਂ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ 
ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਧਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਲਦਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ 
ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਕਿੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਦ ਲਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਿਲਾਹ ਲਓ। ਪਰ, ਜੇ ਤਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ 
ਲਈ ਲਨਰੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਦਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਦ ਲਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਹ ਿਕਦਾ 
ਹੈ। 
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ਨੋਟ – ਡਾਇਐਲਲਿਲਿ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
Notes- Dialysis Medications

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
           
              


