PUNJABI - Managing pain following your caesarean

ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਦਰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਨਨਯੰ ਤਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਦਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਤੰ ਨ ਨਕਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ।


ਪ੍ੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਨਾਡੋਲ® ਜਾਂ ਪ੍ਨਾਮੇਕਸ®



ਂ ੀ-ਇਨਫਲੇ ਮਟ
ਐਟ
ੇ ਰੀਜ (ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਨਫਨ®, ਨੂਰੋਫੇਨ®, ਐਡਨਵਲ® ਜਾਂ ਹੈਰੋਨ®, ਨਡਕਲੋ ਫੇਨਾਕ®, ਵੋਲਟਰੇਨ®)
ਂ ੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਪ੍ੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ
ਐਟ
ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਨਾ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।
o

ਂ ੀ- ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ (ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਰਫਲੈ ਕਸਡ ਜਾਂ ਪ੍ੇਟ ਨਵੱ ਚ ਜਲਣ
ਐਟ
ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।



o

ਂ ੀ- ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਨਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀ ਗੈਸਨਟਰਕ ਅਲਸਰ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ /ਨਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਕਾਰ ਹੋ (ਜਾਂ ਸੀ )।
ਐਟ

o

ਂ ੀ- ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟ

ਓਪ੍ੀਓਡਜ਼ (ਆਕਸੀਕੋਡੋਨ® ਜਾਂ ਟਰਾਮਾਡੋਲ®) ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਤੇਜ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ. ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸਰਫ ਕੁਝ ਨਦਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋ।

ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦੋਂ ਲਓ
ਪ੍ੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਨਯਨਮਤ ਰੂਪ੍ ਨਵਚ ਲੈ ਣਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘੱ ਟ ਓਪ੍ੀਓਡ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਨਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਪ੍ੀਓਡਜ਼ ਨਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਰਦ ਨਵੱ ਚ ਹੋ।



ਆਪ੍ਣੀ ਟੈਬਲੇ ਟ 'ਤੇ ਲੇ ਬਲ ਪ੍ੜ੍ਹੋ।



ਂ ੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਖਰੀਦੋ।
ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਐਟ



ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਂ ੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਅਤੇ ਓਪ੍ੀਓਡਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਨਜਆਦਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਐਟ



ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਵਗੜ੍ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ.



ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ ਜਾਂ ਦਾਈ / ਨਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ੁੱ ਛੋ।



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱ ਧ ਨਵੱ ਚ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਮਾੜ੍ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਵੇਂਨਕ ਬਾਧੂ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਘਟ ਫੀਡ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਕ ਕੋਈ ਗਤੀਨਵਧੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਾਵਰ ਲੈ ਣਾ ਆਨਦ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਨਵਧੀ ਤੋਂ 30 ਨਮੰ ਟ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰ ਟਾ ਪ੍ਨਹਲਾਂ
ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਘਰ ਨਵੱ ਚ ਨਨਯੰ ਤਨਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਘਰ ਨਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਮੁਸਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰ (ਜੀਪ੍ੀ) ਕੋਲ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਦੀ ਦਰਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਪ੍ੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਵਭਾਗ ਨਵਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Mercy Hospitals Victoria Ltd.

ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਰੋਨਕਆ ਜਾਵੇ
ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਨਯੰ ਤਨਰਤ ਰਨਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਓਪ੍ੀਓਡ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਫਰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ। ਓਪ੍ੀਓਡ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਦੇ

1.

ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਫਰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ।
ਂ ੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਘਟਾਓ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ,
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹੁਣ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਨਯੰ ਤਨਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟ

2.

ਨਦਨ ਨਵਚ ਨਤੰ ਨ ਵਾਰ, ਨਫਰ ਨਦਨ ਨਵਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਨਫਰ ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਨਫਰ ਰੋਕ ਦੇਓ ।
ਂ ੀ-ਇਨਫਲੇ ਮਟ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਟ
ੇ ਰੀਜ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਣ ਦੀ

3.

ਬਜਾਏ ਨਸਰਫ ਉਦੋਂ ਲਵੋ ਜਦੋ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ।
ਸੰ ਭਾਨਵਤ ਮਾੜ੍ੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਜਆਦਾਤਰ ਮਾੜ੍ੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਨਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਓਪ੍ੀਓਡ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਮਾੜ੍ੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸੁਸਤੀ, ਕਬਜ਼, ਮਤਲੀ ਜਾਂ
ਉਲਟੀਆਂ, ਖੁਸਕ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਗੇ । ਓਪ੍ੀਓਡ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਾਬ ਨਾ ਪ੍ੀਓ।
ਸੁਸਤੀ
ਓਪ੍ੀਓਡ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ (ਨਰਐਕਿਨ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਨਕ ਡਰਾਈਨਵੰ ਗ ਵਰਗੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਨਸਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਦਦ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ
ਨਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਬਜ਼
ਨਕਨਰਆਸੀਲ ਰਨਹਣਾ,ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਵੱ ਚ ਫਾਈਬਰ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਨਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪ੍ੀਓਡ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕਸੇਨਟਵ(ਜੁਲਾਬ)ਵੀ ਨਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕਸੇਨਟਵ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਕਸੇਨਟਵ
ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ: ਲੈ ਕਟੂਲੋਜ਼® / ਕੋਲੋਕਸਾਈਲ® ਅਤੇ ਸੇਨੇਨਾ® / ਕੋਲੋਕਸਾਈਲ® / ਮਵੀਕੋਲੀ®।

ਂ ੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਐਟ




ਓਨਪ੍ਓਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਸਜੇਰੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀ ਜਾਏ।



ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਨਵੱ ਚੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ. ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਅਨਜਹਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ ਜਾਂ ਦਾਈ / ਨਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ੁੱ ਛੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ

ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਨਮਤ: ਐਮਐਚਵੀਐਲ ਫਾਰਮੇਸੀ

ਕਰੋ:
ਮਰਸੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ( ਔਰਤਾਂ ਲਈ)
ਫਾਰਮੇਸੀ
ਫੋਨ: 03 8458 4675

ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਮਤੀ : ਮਈ 2020
ਆਖਰੀ ਸਮੀਨਖਆ ਦੀ ਨਮਤੀ: ਜੂਨ 2020
ਸਮੀਨਖਆ ਲਈ ਨਮਤੀ: ਜੂਨ 2022

ਵੈਰੀਬੀ ਮਰਸੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਫਾਰਮੇਸੀ
ਫੋਨ: 03 8754 3541

Mercy Hospitals Victoria Ltd.

2

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਸਧਾਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਸੇ ਉਨਚਤ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨਸਹਤ ਬਾਰੇ
ਨਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਨਭਆਸਕ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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