
Punjabi 

ਨ�ਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ-ਮਦਦ (ਉਨ�ਦਰਾ) 
Self-help for sleep problems (insomnia) 

 
 
 
 

ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸੌਣ, ਨ�ਦ ਟੁੱ ਟਣ ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਾਜ਼ਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਜਾਗਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਕਈ 

ਵਾਰ ਇਸ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਉਨ�ਦਰਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਣਾਅ 

ਜ� ਿਚੰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨ�ਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਿਦਨ ਦ ੇ

ਸਮ� ਥਕਾਵਟ, ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ�, ਿਧਆਨ ਅਤ ੇਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਦੇ ਉਨ� � ਵਧੀਆ ਰੁਟੀਨ� ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋਰ ਿਵਗੜ ਜ�ਦੀਆਂ 

ਹਨ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

 
ਇਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਓ Make these your daily routines: 

 

• ਹਰ ਿਦਨ ਇੱਕੋ ਸਮ� ’ਤੇ ਜਾਗੋ: ਰੁਟੀਨ� ਤੁਹਾਡੀ ਨ�ਦ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨ�ਦ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ�ਣਾ ਜ� ਵੀਕਐਡਂ ’ਤੇ ਸੱੁਤੇ ਰਿਹਣ ਕਾਰਣ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨ�ਦ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

• ਜਦ� ਤੁਸ� ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਓ ਜ� ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ/ਬਲਾਈਡਂਜ਼ ਖੋਲ�ੋ : ਲੋੜ�ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ� ਮਨੱੁਖ-ਿਨਰਿਮਤ 

ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ 

ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਿਵਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤਿਰਕ ਘੜੀ ਨੰੂ “ਮੁੜ-

ਸੈ�ਟ ਕਰਨ” ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਨ�ਦ ਦੀਆ ਂਵਧੀਆ ਰੁਟੀਨ� ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

• “ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ” ਬਣਾਓ (ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਦਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤ� ਬਾਅਦ ਸ਼�ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ�): ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 

ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਿਵਚਾਰ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਿਵੱਚਾਰ ਉਸ ਸਮ� ਮੁੜ-ਪ�ਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਨ� � ਨੰੂ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਸੌਣ ਜ� ਸੱੁਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਡਾਇਰੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣਾ ਜ� ਇਨ� � ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ 

ਿਕਸੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਕੰਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਨ� � ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� 

ਹੋ ਜ�ਦੇ। 
 

ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਕੇ ਸ਼�ਤ ਹੋਣ, ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੱਲ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ 60-90 

ਿਮੰਟ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ ਤ� ਜੋ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਣ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤ ੇਮਨ 

ਨੰੂ ਨ�ਦ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲਾਈਿਟੰਗ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਓ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੜ�ਨਾ, ਿਧਆਨ 

ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਸਵਰਡ ਖੇਡਣਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਰਸਾਲੇ ਪੜ�ਨ� , ਆਡੀਓ ਿਕਤਾਬ�, 

ਸੰਗੀਤ, ਆਰਾਮ ਜ� ਇਮੇਜਰੀ ਦੇਖਣੀ। ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ� )ਸੈ�ਲਫੋਨ ਜ� ਟੈਬਲੇਟ ਆਿਦ (ਦੀ ਵਰਤ� 

ਨਾ ਕਰੋ। 
 

• ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਉਦ� ਹੀ ਜਾਓ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ�ਦ ਆਈ ਹੋਵੇ: ਕ�ਸਰ ਤ� ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੌਰਾਨ, ਥਕਾਵਟ, ਬੋਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨ�ਦ 

ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਸਮ� ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸੌਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨ�ਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 



Punjabi 

 

• ਆਪਣੇ ਬੈ�ਡਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੇਵਲ ਨ�ਦ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ: ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਨੰੂ ਨ�ਦ ਅਤੇ 

ਸੰਭੋਗ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈ�ਡਰੂਮ ਅਤ ੇਿਬਸਤਰੇ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਥ� ਰੱਖਣਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ�ਦ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ� ਜ�ਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ 

ਆਰਾਮਦੇਹ ਥ�ਵ� ਬਣਾਓ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਸਮ� ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। 
 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 20-30 ਿਮੰਟ� ਅੰਦਰ ਨ�ਦ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ਤ� ਿਬਸਤਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨ�ਦ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ 

ਜਾਓ: 20 ਤ� 30 ਿਮੰਟ� ਤਕ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਦਮਾਗ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੌਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ ਅਤ ੇਬੈ�ਡਰੂਮ ਤੇ ਨ�ਦ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ “ਬਫ਼ਰਜ਼ੋਨ” ਗਤੀਿਵਧੀ ਮੁੜ ਕਰਨੀ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਿਦਓ। ਨ�ਦ ਆਉਣ 'ਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਪਲ� ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਿਬਸਤਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦ ੇਸਮ� ਆਸਾਨੀ 

ਨਾਲ ਿਨ�ਘ ੇਹੋ ਸਕੋ। 
 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਨ�ਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ: ਨ�ਦ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਜ� ਗੈਰ-

ਵਾਸਤਿਵਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਜਵ� ਿਕ: 8 ਘੰਿਟਆ ਂਦੀ ਨ�ਦ ਦੀ ਲੋੜ (ਜਦ�, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 6 ਤ� 8 ਘੰਟੇ ਨ�ਦ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ) ਜ� ਨ�ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ (ਜਦ� ਅਕਸਰ ਨ�ਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੇਵਲ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ) ਜ�; 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਜਾਗਣਾ (ਜਦ� 1 ਤ� 2 ਵਾਰ �ਠਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣਾ ਨਹ�)। ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਤੇ 

ਬਾਕੀਆ ਂਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੇ ਹੋਣ। 
 

• ਝਪਕੀ ਨਾ ਲਓ: ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਝਪਕੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਿਦੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ Other suggestions: 

 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ (ਸੌਣ ਦੀ ਬਜਾਏ), ਬੈ�ਡਰੂਮ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਜ� ਿਬਸਤਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸੇ 

ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 

• ਸੌਣ ਤ� ਠੀਕ ਪਿਹਲ� ਕੈਫੀਨ, ਚੀਨੀ, ਿਨਕੋਟੀਨ ਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 

• ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਪ�ੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਸਨ� ਕ ਖਾਓ ਿਜਵ� ਿਕ ਦੁੱ ਧ ਨਾਲ ਓਟਮੀਲ, ਟੋਸਟ �ਤੇ ਕੇਲਾ ਅਤ ੇਪੀਨੱਟ 

ਬਟਰ, ਜ� ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਕ�ੈਕਰਜ਼ 

• ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਿਵਘਨ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਅਤ ੇਅੱਖ� �ਪਰ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਅਜ਼ਮਾਓ 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਛਣ� �ਤੇ ਵਧੀਆ ਿਨਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤ� 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਸਤਰੇ ਤ� ਿਨਕਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ ਤ� ਗੇਮ� ਅਤ ੇਬੁਝਾਰਤ� ਵਰਗੀਆਂ ਿਦਮਾਗੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤ ੇਿਦਨ ਭਰ ਿਜੰਨਾ ਜੋ 

ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਿਹੱਲ -ਜੁਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ (ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਫਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਆਿਦ) 

• ਿਦਮਾਗ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰਤਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਲੋੜ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜ� ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਲਈ 

ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਇੱਕ ਨ� ਟਪੈਡ ਅਤੇ ਪੈ�ਨ ਰੱਖੋ। 

 
ਵਸੀਲੇ Resources: 



Punjabi 

 

• ਪੇਸ਼�ਟ ਐਡਂ ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ - ਤੁਹਾਡ ੇਕ�ਸਰ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਬਣਾਓ। 
 

• ਕ�ਸਰ ਚੈਟ ਕੈਨ� ਡਾ - ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੱੁਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦਖੋੇ: 

https://cancerchat.desouzainstitute.com/ 
 

• ਿਕਊਰੀ, ਐਸ.ਆਰ. ਐਡਂ ਿਵਲਸਨ, ਕੇ.ਜੀ. (2002): 60 ਸੈਿਕੰਡ ਸਲੀਪ ਈਜ਼: ਕੁਇਕ ਿਟਪਸ ਟੂ ਗੇਟ ਏ ਗੁਡਨਾਈਟ’ਜ਼ 

ਰੈਸਟ: ਿਨਊ ਹੋਰਾਇਜ਼ਨ ਪ�ੈਸ: ਿਨਊ ਜਰਸੀ। 

• ਿਸਲਬਰਮੈਨ, ਐਸ. (2009)। ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਵਰਕਬੁੱ ਕ: ਏ ਕ�ਪਰੀਹ�ਿਸਵ ਗਾਈਡ ਟੂ ਗੈਿਟੰਗ ਦ ਸਲੀਪ ਯ ੂਨੀਡ। 

ਓਕਲ�ਡ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ: ਿਨਊ ਹਾਰਿਬੰਜਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ 
 

• ਐਪਸ: ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਐਪ� ਤੁਹਾਡੀ ਨ�ਦ ਨੰੂ ਟ�ੈਕ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨ� �ਟ �ਪਰ ਖੋਜ ਕਰੋ (ਸਲੀਿਪੰਗ ਏਡ ਐਪ�) ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ 

ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

• ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੱੁਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤ ੇਬੀ.ਸੀ. ਕ�ਸਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 

’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰੋ। 
 

• ਕੇਲਟੀ’ਜ਼ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਔਨਲਾਈਨ ਬੌਿਧਕ ਿਵਵਹਾਰਕ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨ�ਦ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਿਸਜ਼ ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤ ੇਇਨਸੌਮਨੀਆ ਚੁਣੋ 

https://www.keltyskey.com/ 
 
 
ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਰੂਪ�ਤਰ ਇੱਥ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ :ਕਨ� ਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਸਾਈਕੋਸੋਸ਼ਲ ਔਨਕੌਲੋਜੀ (2012), ਏ ਪੈਨ-ਕਨ� ਡੀਅਨ 

ਪ�ੈਕਿਟਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ: ਪ�ੀਵ�ਸ਼ਨ, ਸਕ�ੀਿਨੰਗ, ਅਸੈਸਮ�ਟ ਐਡਂ ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਔਫ਼ ਸਲੀਪ ਿਡਸਟਰਬ�ਿਸਜ਼ ਇਨ ਐਡਲਟਜ਼ ਿਵਧ ਕ�ਸਰ। 
 
 
ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ: ਮਾਰਚ 13, 2018 ਸਾਈਕੋਸੋਸ਼ਲ ਔਨਕੌਲੋਜੀ ਪ�ੋਗ�ਾਮਜ਼ 

http://www.bccancer.bc.ca/health-info/coping-with-cancer/emotional-support 
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