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ਾਲੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਇਹ ਪੰ ਨੇ ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪੇਲਵ ਕ
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਾਲੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੋਂ ਮਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ਿੱ ਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਪੜ੍ਹਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ (ਤਸ ੀਰਾਂ) ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਇਸ ਅਨੁ ਾਦ ਮ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੂੰ ਨੇ 14 ਤੋਂ 27 ਤਕ
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਇਿੱ ਕ ਲਚੀਲੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮਪਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਡੂ ਦੇ ਮਨਚਲੇ
ਮਹਿੱ ਸੇ ਮ ਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੀਟਰਜ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਮਟਊਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਦਆਂ ਨਾਲ ਜੁਮੜ੍ਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਪਸ਼ਾਬ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਪਸ਼ਾਬ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨਾਮਕ ਇਿੱ ਕ ਮਟਊਬ ਰਾਹੀਂ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਕਲਦਾ ਹੈ।
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਮ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਮਲਪਟੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਰੇਥਰਲ ਸਵ ੂੰ ਕਟਰ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ
ਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੰ ਦ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
ਜਦੋਂ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਮਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਮਤਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਦਮਾਗ, ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮ ਿੱ ਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਕਮਹੰ ਦਾ
ਹੈ। ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱ ਸੀਆਂ (ਸੁੰ ਘੜ੍) ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਪਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧਿੱ ਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਈ ਾਰ, ਮਜਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪੈਲਮ ਕ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮ ਿੱ ਚ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਾਰ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਮਨਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ
ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਮਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੱਛਣ ਹੋਰ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਾਂ ਸ਼ਰਮਮੰ ਦਾ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਅਮਜਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਾਲੇ ਸੂੰ ਭਾ ੀ ਪਰਭਾ
ਪੇਲਮ ਕ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀ ਦੀ ਾਰ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
(ਫਾਈਬਰੋਮਸਸ)। ਇਹ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁੰ ਘਾੜ੍ ਮਦੰ ਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਹ ਘਿੱ ਟ ਮੂਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਡੂ ਦੀ
ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਾਲੇ ਾਲ ਨੂੰ ੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਮਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮ ਿੱ ਚ ਮਪਸ਼ਾਬ ਬਾਹਰ ਮਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਸੂੰ ਜਮ ਕਮਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾੜ੍ੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਪਸ਼ਾਬ ਮ ਿੱ ਚ ਖੂਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਾਰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੰ ਗ ਕਰ ਮਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਰੀਥਰਲ ਸਵਟਰਕਚਰ ਕਮਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸੂੰ ਭਾ ੀ ਲਿੱਛਣ
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਾਲੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੱਛਣ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਾਲੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਲਿੱਛਣਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਧੇਰੇ ਮਜਆਦਾ ਾਰ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਣੀ ( ਾਰ ਰਤਾ)

•

ਤੁਹਾਡੇ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਨ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ

•

ਆਪਣੇ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਮ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋਣਾ (ਤਤਕਾਲਤਾ)

•

ਮਪਸ਼ਾਬ ਮਨਕਲ ਜਾਣਾ (ਅਸੰ ਜਮ)

•

ਤੁਹਾਡੇ ਮਪਸ਼ਾਬ ਮ ਿੱ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ (ਹੀਮਾਟੂਰੀਆ)

•

ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਮ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ (ਅ ਧਾਰਨ)।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਮ ਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ੀ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਮਪਸ਼ਾਬ ਮ ਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰ ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਅਮਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਯੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਕੋਲ
ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•

ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ (ਯੂਰੋਲੋਮਜਸਟ)

•

ਇਿੱ ਕ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਜਾਂ ਮਫਮਜਓਥੈਰੇਮਪਸਟ ਜੋ ਸੰ ਜਮ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਮਦੰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ

ਹੈ (ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ਜਮ-ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ)।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ੁਕ ਾਂ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਾਲੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜ੍ੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਮਕੰ ਨੀ ਕੁ ਸਮਿੱ ਮਸਆ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਂਚਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਦੇ
ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਮ

ਸਥਾ ਕਰਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ, ਸੰ ਕਰਮਣ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਮਕ ੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ, ਖੂਨ ਜਾਂਚਾਂ ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋਲੋਮਜਸਟ ਜਾਂ ਸੰ ਜਮ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮ
ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਥਤ ਅਿੱ ਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ

ਇਨਹਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਸਾਈਟੋਸਕੋਪੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਤੋਂ

ਇਿੱ ਕ ਪਤਲੀ, ਲਚੀਲੀ ਮਟਊਬ ਮਜਸਦੇ ਮਸਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਲਿੱਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਸਾਈਟੋਸਕੋਪ) ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਐਨੇਸਥੇਮਟਕ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•

ਯੂਰੋਡਾਇਨੈਵਮਕ ਜਾਂਚਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਮਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ

ਤਰਹਾਂ ਮਪਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਦੇ, ਰਿੱ ਖਦੇ, ਅਤੇ ਮਨਕਾਲਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰ ਜਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਾਲੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਯੂੰ ਵਤਰਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਮਕਮਰਆ ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਵਪਓ
ਇਿੱ ਕ ਮਦਨ ਮ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 2 ਲੀਟਰ (3.5 ਪਾਇੰ ਟਸ) ਤਰਲ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਗਭਗ 8 ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਧ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਏਗੀ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਯਮਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ।
ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਰ ਮ ਗੜ੍ ਜਾਣਗੇ। ਮਜਹੜ੍ਾ ਮਪਸ਼ਾਬ ਗਾੜ੍ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ
ਮ ਿੱ ਚ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜਆਦਾ ਤਰਲ ਪੀਣਾ:
•

ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀ ਜਲਨ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਜਆਦਾ ਮਪਸ਼ਾਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

•

ਮਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਪਓ
ਕੁਝ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਮ ਿੱ ਚ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮ ਗਾੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ:

•

ਸ਼ਰਾਬ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਪਮਰਟ੍ਸ)

•

ਮਫਜੀ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ

•

ਕੈਫੀਨ ਾਲੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ (ਮਜ ੇਂ ਚਾਹ, ਕਾਫੀ, ਕੋਲਾ, ਅਤੇ ਕੋਕੋਆ)

•

ਐਮਸਡ ਾਲੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ (ਮਜ ੇਂ ਤਾਜਾ ਸੰ ਤਰੇ ਜਾਂ ਮਸੰ ਮੀ ਦਾ ਜੂਸ)

•

ਬਣਾ ਟੀ ਮਮਿੱ ਮਠਆਂ ਾਲੇ ਮਡਰੰ ਕਸ (‘ਡਾਈਟ’ ਜਾਂ ‘ਹਲਕੇ’ ਮਡਰਕਸ)।

ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਮਕ ਪਾਣੀ, ਪਤਲਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਮਪਓ।

ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ‘ਜੇ ਵ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਤਾਂ ਸ਼ੋਚ ਨਾ ਜਾਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾ ਧਾਨੀ ਜੋਂ ਟੋਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਮਜਆਦਾ ਮਪਸ਼ਾਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮਦ
ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਵਸਗਰਟ ਜਾਂ ਸੂਟਾ ਛਿੱ ਡ ਵਦਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੂਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ
ਪੁਿੱ ਛੋ।
ਮਸਗਰਟ ਅਤੇ ਈ-ਮਸਗਰਟ ਮ ਿੱ ਚੋਂ ਮਨਕਲਣ ਾਲੇ ਧੂਏ ਂ ਦੇ ਕੈਮਮਕਲ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਮ ਿੱ ਚ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਇਸਦੀ ਸਤਹਾ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਮ ਗੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਸਗਰਟ ਜਾਂ ਸੂਟੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ੀ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਪਸ਼ਾਬ ਮਨਕਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਸਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਮਸਹਤ ਸਮਥਤੀਆਂ ਲਈ ੀ ਇਿੱ ਕ ਿੱ ਡਾ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਾਧੂ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ
ਆਪਣੇ ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ:
•

ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਮਸਹਤਮੰ ਦ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿੱ ਖੋ

•

ਕਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

•

ਭਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਚੁਿੱ ਕੋ।

ਅਮਜਹਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਾ -ਸਬੰ ਧੀ ਅਸੰ ਜਮ ਹੈ।
ਤਨਾ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਿੱਭੋ।

ਮਚੰ ਮਤਤ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਜਹਾ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜ ੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਪਸ਼ਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਮ ਗੜ੍ ੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਧ ਾਰੀ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਣੀ (ਓ ਰਐਕਵਟ ਬਲੈ ਡਰ)
ਪੇਲਮ ਕ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ ਧ ਾਰੀ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਧੇਰੇ ਸੰ ੇਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਮਰਆ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਇਸ

ਮ ਿੱ ਚ ਮਜਆਦਾ ਮਪਸ਼ਾਬ ਨਾ ੀ ਹੋ ੇ। ਇਸਨੂੰ ਓ ਰਐਕਵਟ ਬਲੈ ਡਰ ਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸੰ ਜਮ-ਸਬੰ ਧੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੈ ਡਰ ਦੀ ਰੀਟਰੇਵਨੂੰਗ (ਵ ਰ ਤੋਂ ਵਸਖਾਉਣਾ)
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨੂੰ ਨਜਰ-ਅੰ ਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਮਰਆ ਹੋਇਆ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮਦ ਹੋਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀ ਧ ਮਪਸ਼ਾਬ ਨੂੰ
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਮਹਲਾਂਪਮਹਲਾਂ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਜਮ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੀਟਰੇਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਧੀਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕੰ ਨੀ ਾਰ ਟੋਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਾਰ ਆਪਣੇ ਮਪਸ਼ਾਬ
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਜਮ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਚਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀ ਰੀਟਰਮੇ ਨੰਗ, ਚਰਨਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਪਸ਼ਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਮਮੰ ਟਾਂ ਲਈ ‘ਰੋਕ ਕੇ’ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍-ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਮੰ ਟ ਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਪਸ਼ਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇਿੱ ਛਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਦਮਾਗ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਸਖਤ ਸੀਟ ਤੇ ਮਸਿੱ ਧੇ ਬੈਠੋ।

•

100 ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਮਗਣਤੀ ਮਗਣੋ ਜਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਦੇ ਅਿੱ ਖਰ ਉਲਟੇ ਬੋਲੋ।

•

ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ।ੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੀਟਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ੋ ਤਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇ ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ
ਕਰੋ। ਆਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ੇਲੇ ਰੀਟਰੇਨ ਦਾ ਅਮਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਭਆਸ ਦਾ
ਆਮਖਰਕਾਰ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਾਰ ਟੋਇਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪਏ।

ਕੁਝ ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਪਸ਼ਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇਿੱ ਛਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰ ਤ ਮ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ
ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘਿੱ ਟ ਾਰ ਟੋਇਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੂੰ ਆਰਾਮ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ
ਦ ਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਕਸਮਾਂ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਧ

ਮਪਸ਼ਾਬ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ, ਓ ਰਐਕਮਟ ਬਲੈ ਡਰ ਜਾਂ ਤਨਾ -ਯੁਕਤ ਅਸੰ ਜਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮ ਿੱ ਚ
ਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਦ ਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਮਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਕੰ ਨੀ
ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਦ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ
ਕਰੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦ ਾ ਮਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੋਟੂਵਲਨਮ ਟੋਕਵਸਨ A (Botox®) ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ
ਇਸ ਮ ਿੱ ਚ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮ ਿੱ ਚ Botox® ਦੇ ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਸਧਾਰਨ
ਐਨੇਸਥੈਮਟਕ ਦੇ ਤਮਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦ ਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਪੰ ਗੂ ਬਣਾ ਮਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਮਪਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ’ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੰ ਜਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਮ ਿੱ ਚ ੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ Botox® ਲਗ ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਮਜਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਦਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਤਕ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ Botox®
ਲਗ ਾਉਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, ਇਿੱ ਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਖਾਏਗੀ ਮਕ ਇਿੱ ਕ ਪਤਲੀ, ਪਲਾਸਮਟਕ ਦੀ ਮਟਊਬ (ਕੈਥੀਟਰ) ਦੀ
ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਕ ੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਨਰ ਸਵਟਮੁਲੇਸ਼ਨ

ਨਰ ਸਮਟਮੁਲੇਸ਼ਨ ਮ ਿੱ ਚ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਮਨਯੰ ਤਰਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈ ਕਮਟਰਕਲ ਸਪੰ ਦਨ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਮਕਸਮਾਂ ਹਨ:
ਸੈਕਰਲ ਨਰ ਸਵਟਮੁਲੇਸ਼ਨ (SNS) ਦੇ ਦੋ ਚਰਨ ਹਨ। ਪਮਹਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਲਈ ਮਪਿੱ ਠ
ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮਹਿੱ ਸੇ ਮ ਿੱ ਚ ਤ ਚਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰੋਡਸ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਮਕ ਕੀ SNS

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਸਫਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ, ਸਥਾਈ ਇਮਪਲਾਂਟ ਮਫਿੱ ਟ ਕਰ ਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਵਕਊਟਾਵਨਅਸ ਵਟਵਬਅਲ ਨਰ ਸਵਟਮੁਲੇਸ਼ਨ (PTNS) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੈਕਰਲ ਨਰ ਸਮਟਮੁਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ Botox® ਇਲਾਜ ਕਰ ਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਨਰਸ, ਮਗਿੱ ਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤ ਚਾ ਰਾਹੀਂ

ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਲੈ ਕਮਟਰਕਲ ਸਮਟਮੁਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦੀ ਹੈ। ਮਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ 12
ਹਫ਼ਤਾ ਾਰ ਇਲਾਜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ PTNS ਨੇ
ਮਕੰ ਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਪਸ਼ਾਬ ਵਨਕਲ ਜਾਣਾ (ਅਸੂੰ ਜਮ)
ਮਪਸ਼ਾਬ ਮਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਤਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਾਲਾ ਾਲ ਕਮਜੋਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱ ਸਦੇ, ਮਨਿੱਛ ਮਾਰਦੇ, ਖੰ ਘਦੇ, ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮ ਿੱ ਚ ਮਪਸ਼ਾਬ ਮਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਤਨਾ -ਸਬੂੰ ਧੀ ਅਸੂੰ ਜਮ ਕਮਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓ ਰਐਕਮਟ ਬਲੈ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਮਸਰ ਟੋਇਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸਨੂੰ ਅਵਤ-਼ਿਰੂਰੀ ਅਸੂੰ ਜਮ ਕਮਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਜਹੇ ਕੁਝ ਤਰੀਮਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਮਜਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰ ਜਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਮਨਯੰ ਮਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਤ-ਜਰੂਰੀ ਅਸੰ ਜਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਧੇਰੇ ਲੋ ੜ੍
ਪੈਣ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ੀ ਅਕਸਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤ ਚਾ ਤੇ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਤ ਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਮ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਏਗੀ।
ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ
ਮਪਸ਼ਾਬ-ਸਬੰ ਧੀ ਅਸੰ ਜਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ, ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੇ ਟੇ ਹੋਏ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗੇਗਾ
ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ (ਐਨਸ) ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ
ਘੁਿੱ ਟੋ ਅਤੇ ਮਫਰ ਛਿੱ ਡ ਮਦਓ, ਮਜ ੇਂ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੈਸ ਮਨਸਾਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਸ ਅਮਭਆਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਫਰ ਤੇਜ, ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 3 ਮਹੀਮਨਆਂ ਲਈ ਮਦਨ ਮ ਿੱ ਚ ਕਈ ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਮਰਸਾ ਨੂੰ ਧੇਰੇ ਮਨਯੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਜਮ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ, ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਕ ਉਮਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤਾਂ ਮਕ ੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੈ ਡਰ ਅਤੇ ਬੋਅਲ ਕਮਊਮਨਟੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜ੍ਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ੇਰ ੇ ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਯੋ ੀਡਬੈਕ ਵਸਖਲਾਈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡੂ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਿੱ ਖਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਿੱ ਖਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਯੋਫੀਡਬੈਕ ਮਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰ ਘੜ੍ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਡੂ ਦੀ

ਸਤਹਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ, ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਮਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੁੰ ਘੜ੍ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰ ਜਮ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ
ਪੁਿੱ ਛੋ।

ਹੋਰ ਇਲਾਜ
ਜੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਹੋਰ ਮ ਕਲਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਦ ਾਈਆਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਯੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸੰ ਜਮ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੋਰ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਜਰੀ

ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਂ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰ ਜਮ ਮ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ
ਇਿੱ ਕ ਮਾਹਰ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਭੇਮਜਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸੇ ੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਕਸਮ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਸਰਫ ਨੈਦਾਮਨਕ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿੱ ਸੇ ਜੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ
ਮ ਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਸਮਤਕਾ ਕੈਂਸਰ-ਸਬੂੰ ਧੀ
ਖੋਜ ਅ਼ਿਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਝਣਾ (ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਮ ਿੱ ਚ ਨੈਦਾਮਨਕ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਜਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਪੂਰ ਕਲੀਮਨਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਮੰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਏਗੀ ਮਜਸ ਮ ਿੱ ਚ ਮਲਿੱਮਖਆ ਹੋਏਗਾ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਸਮਹਮਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਨੂੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੇਪ – ਅਸੰ ਜਮ ਮ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਮਲਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਆਮ ਮਕਸਮ ਹੈ। ਸਰਜਨ, ਅੰ ਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਮਪਿੱ ਛੇ ਇਿੱ ਕ ਟੇਪ ਅੰ ਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਫਰ ਸਰਜਨ ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ

ਟੇਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਪਸ਼ਾਬ ਦੇ
ਮਰਸਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਮਨਿੱਛ ਮਾਰਦੇ ਹੋ।

ਬਲਵਕੂੰ ਗ ਏਜੂੰ ਟ – ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਟਸ਼ੂ ਮ ਿੱ ਚ ਇੰ ਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਇਸਨੂੰ ਬੰ ਦ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਮਰਸਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾ ਸ਼ੀਲਤਾ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ।
AUS (ਆਰਟੀਵ ਸ਼ਲ ਯੂਰੀਨਰੀ ਸਵ ੂੰ ਕਟਰ) – ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਾਰ ਰਮਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ
ਇਲਾਜ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਮਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ੁਕ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜਨਹਾਂ ਮ ਿੱ ਚ
ਮਜਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਮਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮਰਸਾ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਐਨੇਸਥੇਮਟਕ ਹੇਠ ਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਕਿੱ ਫ ਅੰ ਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱ ਫ ਨੂੰ ਅਮਜਹੇ ਪੰ ਪ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋਮੜ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਸਨੂੰ ਅੰ ਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਥੈਲੀ (ਅੰ ਡਕੋਸ਼ ਯੁਕਤ ਥੈਲੀ) ਮ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਮਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਪਸ਼ਾਬ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮ ਿੱ ਚ, ਤ ਚਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੰ ਪ ਨੂੰ ਮਪਚਕਾ ਕੇ ਕਿੱ ਫ ਨੂੰ ਡੀਫਲੇ ਟ
(ਹ ਾ ਮਨਕਲਣਾ) ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਜਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕੋ।

ਪੂੰ ਨਾ 34 ਤੋਂ 39 ਤਕ
ਅੂੰ ਤੜੀ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਈ ਾਰ ਪੇਲਮ ਕ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੰ ਤੜ੍ੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮ ਿੱ ਚ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਕ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਮਨਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੂੰ ਤੜੀਆਂ ਵਕ ੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਅਤੇ ਿੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਦਾ ਬਮਣਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ,
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਤ-ਤਿੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਦੀ ਹੈ, ਮਫਰ ਇਹ ਤਰਲ ਮਲ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨ ਮ ਿੱ ਚ ਭੇਜ ਮਦੰ ਦੀ
ਹੈ। ਕੋਲੋਨ, ਸਖਤ ਰਮਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ (ਮਲ) ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਮ ਿੱ ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਰਮਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।
ਗੁਦਾ, ਮਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸਨੂੰ ਮਲ-ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਮ ਆ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ।
ਅੂੰ ਤੜੀ ਨੂੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਾਲੇ ਸੂੰ ਭਾ ੀ ਪਰਭਾ
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਦੀ ਸਤਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰ ਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾੜ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ
ਕਾਰਨ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਤੋਂ ਬਲੀਮਡੰ ਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਮ ਿੱ ਚ ਚਟਾਕ (ਫਾਈਬਰੋਮਸਸ) ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਤੰ ਗ, ਹੋਰ ਮੋਟਾ, ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਰਮਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਪਮਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ
ਪਾਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਗੁਦਾ ਮਜਆਦਾ ਮਲ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਉਨਹਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ੀ ਪਰਭਾਮ ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਲ-ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਲ ਨੂੰ ਰਿੱ ਖਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰ ਤੜ੍ੀਆਂ ਤੇ ਮਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਮਲ ਦੇ ਮਰਸਾ (ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਅਸੰ ਜਮ) ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਾਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਾਰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਮ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਕਰਨਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•

ਕੁਝ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ (ਭੋਜਨ-ਸਬੂੰ ਧੀ ਅਸਵਹਣਸ਼ੀਲਤਾ)

•

ਪਾਚਨ ਮ ਿੱ ਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈਲ ਐਮਸਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣਾ (ਬਾਈਲ ਐਵਸਡ ਕੁ-ਅ ਸ਼ੋਸ਼ਣ)

•

ਬੈਕਟੀਮਰਆ ਤੋਂ ਪਰਭਾ ੀ ੰ ਗ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ (ਛੋਟੀ ਅੂੰ ਤੜੀ ਦੀ ਬੈਕਟੀਵਰਅਲ ਓ ਰਗਰੋਥ ਜਾਂ

SIBO).

ਲਿੱਛਣ
ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਾਲੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਲਿੱਛਣਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਮਪਛ ਾੜ੍ੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ

•

ਬਲਗਮ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ (ਸਾਫ, ਮਚਪਮਚਪਾ ਪਦਾਰਥ)

•

ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਮ ਿੱ ਚ ਕੜ੍ ਿੱ ਲ ਜਾਂ ਖਲੀਆਂ, ਜੋ ਦਰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ੀ ਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ (ਪੇਮਚਸ਼)

•

ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ

•

ਦਸਤ

•

ਕਬਜ

•

ਆਪਣੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ (ਤਤਕਾਲਤਾ)

•

ਮਰਸਾ ਜਾਂ ਟਿੱ ਟੀ ਮਨਕਲਣ ਕਾਰਨ ਗੰ ਦਾ ਹੋਣਾ (ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਅਸੰ ਜਮ)

•

ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਗੈਸ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨਯੰ ਤਰਣ ਖੋ ਦੇਣਾ

ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਮੂਲੀ ਲਿੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਮਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਸਰਫ
ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਜ ੇਂ ਮਦਨ ਮ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਾਰੀ ਟੋਇਲਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।
ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਪਰਭਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਮਨਕ ਜੀ ਨ ਮ ਿੱ ਚ
ਰੁਕਾ ਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਯੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਮਾਹਰ (ਗੈਸਟਰੋਐਨਟਰੋਲੋਵਜਸਟ)

•

ਇਿੱ ਕ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਜਾਂ ਮਫਮਜਓਥੈਰੇਮਪਸਟ ਜੋ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਮਨਯੰ ਤਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ

(ਸੂੰ ਜਮ-ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ)।
ਅਮਜਹੇ 4 ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਮਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਮਪਛ ਾੜ੍ੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ

•

ਆਪਣੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਨੂੰ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ

•

ਆਪਣੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ

•

ਅੰ ਤੜ੍ੀ-ਸਬੰ ਧੀ ਅਸੰ ਜਮ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਲਿੱਛਣ ਮਕਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇਕਦਾਈ,ਂ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚਾਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਾਂ ਮ ਿੱ ਚ
ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਲ ਜਾਂਚਾਂ

•

ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਸਕੈਨ

•

ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਜਾਂ ਵਸਗਮੋਇਡੋਸਕੋਪੀ – ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਮਕਸੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮਹਿੱ ਮਸਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ

ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਮ ਿੱ ਚ ਸਕੋਪ (ਇਿੱ ਕ ਪਤਲੀ ਮਟਊਬ ਮਜਸਦੇ ਮਸਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਲਿੱਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ
ਲੰਘਾਉਂਦਾ/ਦੀ ਹੈ।
•

ਗੈਸਟਰੋਸਕੋਪੀ – ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਮਕਸੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮਹਿੱ ਮਸਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ

ਇਸਦੇ ਉੱਪਰੀ ਮਹਿੱ ਸੇ ਮ ਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਕੋਪ ਲੰਘਾਉਂਦਾ/ਦੀ ਹੈ।
•

ਸਾਹ ਜਾਂਚਾਂ – ਡਾਕਟਰ, ਦਸਤ ਮਜਹੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ (ਮ ਿੱ ਡ) ਮ ਿੱ ਚ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਮੂਮਨਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧੂੰ ਨ ਾਦ
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਮਜਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਮਝਜਕ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਥੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: bookletfeedback@macmillan.org.uk

ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਸਟੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਧੰ ਨ ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਹਰ ਸਮੀਮਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜ੍ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ

ਜਾਏ ਮਕ ਇਹ ਸੰ ਭਾ ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨ ਾਦ ਮਜਨਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮ ਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮ ਕਮਸਤ ਹੋਣ ਮ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਮ ਸ਼ਾ- ਸਤੂ ਦੀ ਮਪਛਲੀ ਸਮੀਮਖਆ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਅਪਰੈਲ 2018
ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਸਮੀਮਖਆ: 2020
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲਿੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ੀ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ
ਹਨ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ 0808 808 00 00 ਤੇ (ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਮਦਨ ਸ ੇਰੇ 8 ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਜੇ ਤਕ) ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ਿੱ ਚ ਕਹੋ।

