
ਜਦੋ ਂਤੁਹਾਨੂ ੰਜਕੁਾਮ
ਜਾ ਂਫਲ ੂਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂ ੰਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ
ਦੀ ਲੜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ!ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜ ੋਬੈਕਟੀਰੀਆ

ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਟਕ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਡੈਪਟ ਕੱਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦਵਾਈ
ਦੇ ਪਰਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਟਜੱਸ ਨੂੰ
ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਪ੍ਰਤੀ੍ੋਧ ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਅਟਜਹਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਕਮੰ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕਉਟਂਕ
ਬਕੈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਉਲਟਾ
ਤਾਕਤਵਰ ਹ ੋਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਟਵੱਚ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਫਲੈਾਉਣ
ਵਾਲ ੇਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ MRSA, ਕਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਦੇ
ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਟਕਤਾਬਚ ੇਟਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦੱਟਸਆ ਟਿਆ ਹੈ ਟਕ ਜਕੁਾਮ, ਖੰਘ
ਅਤੇ ਫਲ ੂਵਰਿੀਆਂ ਆਮ ਟਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਬਨਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ
ਵਰਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਟਕਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਕੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ?

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਤੋ ਂਟਬਨਾ ਟਸਹਤ
ਸਧੁਾਰ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ/ਫਾਰਮੇਟ ਟਵੱਚ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਪੰਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਮਨੈੂ ੰਆਪਣੇ ਜਕੁਾਮ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਟਕਵੇ ਂਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ
ਜੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਿਲੇ ਟਵੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਣਾ। 
ਜੁਕਾਮ ਲਿਭਿ 2 ਹਫ਼ਟਤਆ ਂਤੱਕ ਰਟਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੰਘ ਅਤ ੇਬਲਿਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਭਧ ਹਨ  
- ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ।
ਆਪਣ ੇਫਾ੍ਮਾਟਿਿਟ ਦੀ ਿਲਾਹ ਲਉ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰਟਸਰਫ ਉਦੋ ਂਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਟਲਖਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ - ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਡਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਨਮੋਨੀਆ ਹੋਣ 'ਤੇ।
ਇਹ ਟਦਮਾਿੀ ਬੁਖਾਰ ਆਟਦ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਟਿਤੀ 
ਟਵੱਚ ਜੀਵਨ ਰੱਟਖਅਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ 
ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਸਰਫ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 
ਕਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬੱਟਚਆਂ ਨੂ ੰਖੰਘ ਅਤੇ ਜੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਿੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਕਲੂ ਜਾਣ ਵਾਲ ੇਬੱਚ ੇਜਦੋ ਂਹੋਰ ਬੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਟਮਲਦ-ੇ
ਜਲੁਦ ੇਹਨ। ਆਪਣ ੇਫਾ੍ਮਾਟਿਿਟ ਦੀ ਿਲਾਹ ਲਉ।
 
ਜੇ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਟਹੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਟਚੰਟਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟਦਖਾਉ, ਪਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਟਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ।

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨਾ ਂਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ 
ਚੰਿੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾ੍ਨ ਹੋਏ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨਾ ਂਦ ੇਟਖਲਾਫ 
ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਕਮੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਰਹਰਾ ਂਦਾ 
ਜਕੁਾਮ, ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਲ ੇਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਵਾਇਰਸ  
ਕਾ੍ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਟਸਰਫ ਉਟਚਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 
ਹੀ ਕਰੋ। ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੁਕਾਮ ਅਤ ੇਖੰਘ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਤੋਂ 
ਟਬਨਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਦੱਸੀਆਂ 
ਿਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋ੍ਿ ਪੂ੍ਾ ਕ੍ੋ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟਜਹਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਕਝੁ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਚ ਜਾਣਿੇ 
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਰਤੀਰੋਧ ਟਵਕਟਸਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਮਨੈੂ ੰਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਦਵਾਈਆਂ  
ਕਦੋ ਂਟਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ?

ਮਰੇ ੇਬੱਟਚਆਂ ਨੂ ੰਹਮਸ਼ੇਾ ਖੰਘ ਅਤੇ 
ਜਕੁਾਮ ਹੋਇਆ ਰਟਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਕੀ ਕਰਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਖੰਘ ਅਤੇ ਜਕੁਾਮ ਦ ੇਇਲਾਜ ਲਈ 
ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਟਕਉ ਂ 
ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਮੈ ਂਐਂਟੀਬਾਇਓਟਟਕ ਦ ੇਪਰਰਤੀਰੋਧ 
ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟਦਖਾਉ ਜੇਕਰ: 

• ਜਕੁਾਮ 3 ਹਫ਼ਟਤਆਂ ਤੋ ਂਟਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇ ਂਤੱਕ ਰਟਹੰਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਟਵੱਚ ਸਮੱਟਸਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਟਵੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਹਲਾਂ ਹੀ ਛਾਤੀ ਟਵੱਚ ਸਮੱਟਸਆ ਹੈ
ਵਧੇ੍ੇ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਲਈ ਲਾਗ ਇਨ ਕ੍ੋ: 

  WWW.NHS.UK/ANTIBIOTICS


