PUNJABI – Managing pain following your caesarean

ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ
ਦਰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਿਦਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਘਰ ਜਾਂਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਲਈ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਤੰਨ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ।
•
ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਨਾਡੋ ਲ® ਜਾਂ ਪਨਾਮੇਕਸ®
•
ਐ ਂਟੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ (ਆਈਬੂਪ�ੋਿਫਨ®, ਨੂ ਰੋਫੇਨ®, ਐਡਿਵਲ® ਜਾਂ ਹੈਰੋਨ®, ਿਡਕਲੋ ਫੇਨਾਕ®, ਵੋਲਟਰੇਨ®)
ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਲਓ ਜਦ� ਤਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।
o ਐਂਟੀ- ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਲੈ ਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਓ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਿਰਫਲੈ ਕਸਡ ਜਾਂ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਜਲਣ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ।
o
ਐਂਟੀ- ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਨਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਗੈਸਿਟ�ਕ ਅਲਸਰ, ਜਾਂ ਗੁ ਰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ /ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ (ਜਾਂ ਸੀ )।
o
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀ- ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ।
•
ਓਪੀਓਡਜ਼ (ਆਕਸੀਕੋਡੋਨ® ਜਾਂ ਟ�ਾਮਾਡੋ ਲ®) ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਤੇਜ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ. ਇਨ�ਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋ।
ਦਰਦ ਤ� ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦ� ਲਓ
ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਦਵਾਈਆਂ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਲੈ ਣਾ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘੱਟ ਓਪੀਓਡ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਪੀਓਡਜ਼ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲ� ਦੇ
ਸਮ� ਵੀ ਦਰਦ ਿਵੱਚ ਹੋ।

•
•
•
•
•
•
•

ਆਪਣੀ ਟੈਬਲੇ ਟ 'ਤੇ ਲੇ ਬਲ ਪੜ�।ੋ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤ� ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਖਰੀਦੋ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਅਤੇ ਓਪੀਓਡਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਿਵਗੜ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ.
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਜਾਂ ਦਾਈ / ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜੋ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ
ਂ ਜਾਂ ਘਟ ਫੀਡ ।
ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ�ਿਕ ਬਾਧੂ ਨੀਦ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਗਤੀਿਵਧੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇਗੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣਾ ਆਿਦ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਿਵਧੀ ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਤ� ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲਾਂ
ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਓ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਰਦ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਜੀਪੀ) ਕੋਲ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਦੀ ਦਰਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਤ� ਿਕਵ� ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ
ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਰਦ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
1. ਓਪੀਓਡ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਓਪੀਓਡ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
2. ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਘਟਾਓ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਿਦਨ
ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ, ਿਫਰ ਿਦਨ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਿਫਰ ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਿਫਰ ਰੋਕ ਦੇਓ ।
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ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਦਵਾਈ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਿਸਰਫ ਉਦ� ਲਵੋ ਜਦੋ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ।
ਸੰਭਾਿਵਤ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਓਪੀਓਡ ਦਵਾਈ ਲ� ਦੇ ਸਮ� ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ: ਸੁਸਤੀ, ਕਬਜ਼, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ,
ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣਗੇ । ਓਪੀਓਡ ਲ� ਦੇ ਸਮ� ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ।
ਸੁ ਸਤੀ
ਓਪੀਓਡ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ (ਿਰਐਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਵਤ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ।
ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਦਦ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ
ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਬਜ਼
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣਾ,ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਫਾਈਬਰ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਓਪੀਓਡ ਦਵਾਈ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕਸੇਿਟਵ(ਜੁਲਾਬ)ਵੀ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕਸੇਿਟਵ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਕਸੇਿਟਵ ਦੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ: ਲੈ ਕਟੂਲੋਜ਼® / ਕੋਲੋਕਸਾਈਲ® ਅਤੇ ਸੇਨੇਨਾ® / ਕੋਲੋਕਸਾਈਲ® / ਮਵੀਕੋਲੀ®।
3.
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ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਓਿਪਓਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਂ ਜਦ� ਿਸਜੇਰੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀ ਜਾਏ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ. ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਸਮਝਦੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਜਾਂ ਦਾਈ / ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
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