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ਕਬਜ਼ ਕੀ ਹੈ? What is constipation? 
ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ 

ਕਬਜ਼ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਜ� ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਕੜਵੱਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਚਆਣ (ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ) 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਪੇਟ ਭਿਰਆ-ਭਿਰਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਪੇਟ 

ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕਬਜ਼ ਕਾਰਣ ਖ਼ੂਨ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੇਮੋਰੋਇਡਜ਼ 

(ਬਵਾਸੀਰ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡ ੇਗੁਦੇ (ਿਨਤੰਭ� ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਛੇਦ) 

ਿਵੱਚ ਚੀਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ� ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਬਜ਼ ਿਕ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
What causes medication-related constipation? 
ਕ�ਸਰ ਦੇ ਟ�ੀਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 

ਦਰਦ ਦੀਆਂ “ਓਿਪਓਇਡਜ਼” ਨਾਮਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਿਜਵ� ਮੋਰਫ਼ੀਨ, 

ਹਾਈਡਰੋਮੋਰਫ਼ੋਨ, ਔਕਸੀਕੋਡੋਨ ਅਤੇ ਟਾਇਲੇਨ� ਲ #3) ਕਾਰਣ ਕਬਜ਼ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਿਪਓਇਡਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਆਂਦਰ� ਿਵਚ� ਟੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੰੂ 

ਹੌਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਂਦਰ� ਨੰੂ ਟੱਟੀ ਿਵੱਚ� ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ 

ਲਈ ਵੱਧ ਸਮ� ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਟੱਟੀ ਸਖ਼ਤ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।   

ਤੁਸ� ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ� ਖਾਧੇ 

ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਜ� ਪੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਵੱਚ 

ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ 

ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਨਹ� ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ 

ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤਸੁ� ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੈਦਲ ਤਰੁਨ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸੇ 

ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤ� ਨਾਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਦ� ਗੱਲ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? When should I talk to my health care 
team? 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਦਰਦ ਲਈ ਕੋਈ ਓਪੀਓਇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਜ਼ ਹੋ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

 

 
 
 

ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਹਨ?  

What are the treatments for constipation caused 
by medications? 
ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸ� ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਜ� ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਤ� 

ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਜ਼ੇਿਟਵ (ਪਖਾਨਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ) 

ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਲੈਕਜ਼ੇਿਟਵ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹ� ਹੈ। 
ਪਖਾਨਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ: 
• ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ� ਟੱਟੀ ਨੰੂ ਿਨਕਲਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ (ਸਿਟਿਮਊਲ�ਟ

ਲੈਕਜ਼ੇਿਟਵ)

ਜ� 
• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰ� ਿਵੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ

ਕੇ ਤ� ਜੋ ਟੱਟੀ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਓਸਮੋਿਟਕ ਲੈਕਜ਼ੇਿਟਵ)।
ਠੀਕ ਿਜਸ ਤਰ�� ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ੇਤਰ�� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੈਕਜ਼ੇਿਟਵ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਚੇ ਪੈਣਗ ੇਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਸੇਨ� ਸਾਈਡਜ਼ Sennosides 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਿਜਹੜਾ ਲੈਕਜ਼ੇਿਟਵ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਿਟਿਮਊਲ�ਟ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੇਨ� ਸਾਈਡਜ਼ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� 

ਸੇਨ� ਸਾਈਡਜ਼ ਨੰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ� ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। 

ਪੀ.ਈ.ਜੀ. PEG 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰ� ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਕੜਵੱਲ (“ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਊਲ 

ਿਸੰਡਰੋਮ” ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ) ਪ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਵਰਗਾ 

ਕੋਈ ਔਸਮੋਿਟਕ ਲੈਕਜ਼ੇਿਟਵ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ  

ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ

How to Treat Constipation C aused by Your Medications
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ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਦਮ: 
Steps to treat constipation that is caused by your medication: 
ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਪੈਟ�ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ “ਆਮ” ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜੋ “ਆਮ” ਹੈ, ਉਸ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੱਟੀ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬੇਆਰਾਮੀ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤ ੇਨਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਦਾ 

ਆਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਲੈਕਜ਼ੇਿਟਵ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡ ੇਟੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟ�ਨ ਅਤ ੇਟੀਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੜੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੜੇ ਗਏ ਟ�ੀਟਮ�ਟ 

ਨੰੂ “ਪ�ੋਟੋਕੋਲ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਠਲੇ ਿਚੱਤਰ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। Look at the diagram below.  

ਇਸ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਿਵੱਚ ਅਗ�ਹ ਵਧਣ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ 

ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ 

ਿਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੱਟੀ ਦ ੇਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਦਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ 

ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੱਦ� ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਨ� ਸਾਈਡਜ਼ ਜ� ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨ�  ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮ� ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ।  

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੇਨ� ਸਾਈਡਜ਼ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਆਸਾਨ 

ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਨ� ਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਤ� ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ 

ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਤੁਸ� ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਹਲੇ ਸਟਪੈ ਤ� ਹੀ 

ਕਰੋ। 24 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਘੰਿਟਆ ਂਅੰਦਰ ਟੱਟੀ 

ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਨਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਤ� 

ਪਿਹਲੇ ਸਟੈਪ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲੇ 24 ਘੰਿਟਆ ਂਅੰਦਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਟੱਟੀ ਨਹ� 

ਆ�ਦੀ, ਤ� ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ’ਤੇ ਜਾਓ।  

ਅਗਲੇ ਸਟਪੈ ’ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤ� ਹੀ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।   

ਹਰ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਉਦ� ਤਕ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ’ਤੇ ਜ�ਦੇ ਰਹੋ ਜਦ� 

ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਟੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਤ ਹੈ, ਤ� ਉਦ� ਤੱਕ ਜੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ 

ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਵ�ਗ ਟੱਟੀ ਨਹ� ਆ�ਦੀ। ਦਸਤ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਸ� ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦ ੇਿਜਸ ਸਟਪੈ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤ� ਇੱਕ ਘੱਟ 

ਸਟੈਪ ਤ� ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦਸਤ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਲਵੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੜਵੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ� 

ਸੇਨ� ਸਾਈਡਜ਼ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜ:ੇ 
Call your health care team if you: 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗੇ ਿਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈਕਟੂਲੋਸ ਿਸਰਪ ਨ� ਦੇ ਓਸਮੋਿਟਕ ਲੈਕਜ਼ੇਿਟਵ ਦੀ

ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਆਪਣੇ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਸਭ

ਤ� �ਪਰਲੇ ਕਦਮ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ

ਕਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ

ਜ�ਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈਕਜ਼ੇਿਟਵ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ�

ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟਪੈ ’ਤੇ ਕਦ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਕਬਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ

ਿਮਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਦਰਦ ਦੇ

ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਕੁਝ ਸਮ� ਕਬਜ਼ ਰਿਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂ

ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦੇ ਿਵੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟੱਟੀ ਫਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਦਸਤ ਦ ੇਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ

ਲਵੋ।

ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ  Medications you should not take 

ਅਿਜਹੇ ਤਰਲ ਲੈਕਸੇਿਟਵ ਨਾ ਲਵੋ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਖਿਣਜ ਤੇਲ ਜ� ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਗਨ� ਲੈਕਸ, ਐਗਾਰੋਲ ਜ� ਿਮਲਕ ਔਫ ਮੈਗਨੀਸੀਆ 

ਵਰਗੇ ਬ��ਡ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ�  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਮੈਟਾਿਮਊਿਸਲ ਜ� ਪ�ੋਡੀਏਮ ਵਰਗੇ ਬਲਕ-ਫ਼ੌਰਿਮੰਗ ਲੈਕਸੇਿਟਵ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਫ਼ਾਈਬਰ ਦ ੇਪ�ਕਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਬਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ 

ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਹ� ਪ�ਦੇ ਤ� ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਤੁਹਾਡ ੇਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈ�ਲ ਜ� ਪਲੇਟਲੈਟ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਸੱਪੋਿਜ਼ਟਰੀ ਜ� ਏਨੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ। ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਜ� ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈ�ਲ� ਜ� ਪਲੇਟਲੈਟਜ਼ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈ�ਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਲੈਟਜ਼ ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਵਿਹੰਦ ੇਖੂਨ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਡੌਿਕਉਸੇਟ (ਉਦਾਹਰਣ: “ਕੋਲੇਸ”) ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਟੱਟੀ ਨੰੂ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਿਪਓਇਡ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਬਜ਼ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਅਤ ੇ

ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ।   

ਮੈਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ Where can I get more information? 
ਬੀ.ਸੀ. ਕ�ਸਰ ਸੱਪੋਰਿਟਵ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼: www.bccancer.bc.ca/supportivecare

http://www.bccancer.bc.ca/supportivecare



