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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�।ੋ
ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ

ਿਦੰ ਦੇ ਹ�। ਤੁਸ� ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚਲੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ

ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ

ਲਈ ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ� ਇਨਫੋ-ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ (Info-Health line) ਤ� ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ

8-1-1.
ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱ ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ
ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ:

Mifepristone ਅਤੇ Misoprostol

Mifegymiso ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੈਕ ਿਵੱ ਚ Mifepristone ਦਾ 1 ਹਰਾ ਪੈਕ ਅਤੇ Misoprostol ਦਾ 1 ਸੰ ਤਰੀ
ਪੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
Mifepristone ਅਤੇ Misoprostol।
ਂ ੀ-ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ੋਜੈਸਟ�ੋਨ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਰਾਹ� ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱ ਕ
Mifepristone ਇੱ ਕ ਐਟ
ਹਾਰਮੋਨ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
Misoprostol ਇੱ ਕ ਪ�ੋਸਟੈਗਲ� ਿਡਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸੁੰ ਗੜਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ Mifepristone ਅਤੇ Misoprostol ਦੋਵ� ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ Mifepristone ਅਤੇ Misoprostol ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇੱ ਕ ਸਰੀਰਕ
ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 63 ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੱ ਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਿਚਤ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ
ਤ� ਪਿਹਲ�

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਿਚਤ

ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ

ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਤੁਸ� ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ 63 ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੋਣ ਵੱ ਜ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
• ਤੁਸ� Mifepristone ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 14 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਆਤ ਜ� ਸ਼ੱ ਕੀ ਐਕਟੋਿਪਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ (ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ)
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਆਤ ਜ� ਸ਼ੱ ਕੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ
ਂ ੀਕੋਆਗੂਲ�ਟਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ (ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਿਲਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜ� ਉਨ�� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ)
• ਤੁਸ� ਐਟ
• ਤੁਸ� ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਿਜੱ ਥੇ ਸਿਟਰੌਇਡਜ਼ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ
ਅਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਦਮਾ)
• ਤੁਸ� ਕੋਰਟੀਕੋਸਿਟਰੌਇਡਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ (ਪ�ੇਡਨੀਸੋਲੋਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਮਊਨ
ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ)

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੇਨਲ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤ� Mifepristone ਅਤੇ/ਜ� Misoprostol ਜ� ਪ�ੋਸਟੈਗਲ� ਿਡਨ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੇ ਇੱ ਕ ਆਈ.ਯੂ.ਡੀ. (IUD) ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱ ਪ ਰੀਸਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤ� Mifegymiso ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਰੀਸਸ
ਕਾਰਕ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱ ਪ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ
ਨਹ� ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� Mifegymiso ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
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ਦਵਾਈਆਂ ਿਕਵ�

ਲਈਏ

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਕਦਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ

Mifepristone (ਹਰੇ ਬਾਕਸ) ਦੀ ਇੱ ਕ (1) ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਲਈ
ਜਾਏਗੀ।
ਕੁਝ ਔਰਤ� ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸ� ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਲੀਿਨਕ ਜ� Info-Health ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਦੂਜਾ ਕਦਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ Mifepristone ਲੈ ਣ ਤ� 24 ਤ� 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ Misoprostol ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ� ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਕਦ� ਗੋਲੀਆਂ ਲ� ਦੇ
ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਿਵੱ ਚ ਿਫੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਇੱ ਕੋ ਸਮ� 'ਤੇ ਸੰ ਤਰੀ ਬਾਕਸ ਿਵੱ ਚ� ਚਾਰ (4) Misoprostol ਗੋਲੀਆਂ ਲਓਗੇ।
Misoprostol ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਿਮੰ ਟ� ਲਈ, ਗਲ� ਅਤੇ ਮਸੂੜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱ ਖ ਕੇ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਿਮੰ ਟ� ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਗਲਾਸ ਨਾਲ ਿਨਗਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਯੋਨੀ ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਖੂਨ ਵਗਣ, ਕੜਵੱ ਲ ਪੈਣ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਿਟਸ਼ੂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ Misoprostol
ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ 30 ਿਮੰ ਟ� ਅਤੇ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Misoprostol ਗੋਲੀਆਂ
ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ 3 ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਔਸਤਨ 11 ਿਦਨ� ਤੱ ਕ
ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤ� 3 ਿਦਨ� ਲਈ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਿਚੰ ਨ� ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਹੇਠ� ਉਨ�� ਸੱ ਭ ਤ� ਆਮ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ�

ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ��

ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਮ� ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ

ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਨੀ ਿਵੱ ਚ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ:

• ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ Misoprostol ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਣ ਦੇ 4 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਔਰਤ� 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਣਗੀਆਂ।

• ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਥੋੜ�ੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨਾਲ�
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਯੋਨੀ ਿਵੱ ਚ� ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਖੂਨ
ਦੇ ਗਤਲੇ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਵੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਾਲੋ -ਅਪ
ਮੁਲ�ਕਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣਾ Mifepristone ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਰ Misoprostol ਲੈ ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਔਸਤਨ 11 ਿਦਨ� ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ 30 ਿਦਨ� ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੀ ਅਵਧੀ ਤ� ਅੱ ਗੇ ਨਹ� ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱ ਿਸਆ ਖੂਨ ਵਗਣਾ:
• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਲਗਾਤਾਰ 2 ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਪ�ਤੀ ਘੰ ਟਾ ਦੋ (ਜ� ਵੱ ਧ) ਸੰ ਘਣੇ ਸੈਨ�ਟਰੀ ਪੈਡ� ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ
"ਸਮੱ ਿਸਆ ਖੂਨ ਵਗਣਾ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਮੱ ਿਸਆ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ

ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਲੀਿਨਕ ਜ� ਇਨਫੋ-ਹੈਲਥ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ (8-1-1)
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕੜਵੱ ਲ ਪੈਣਾ:
•

Misoprostol ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਣ ਦੇ 4 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੜਵੱ ਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਕੜਵੱ ਲ ਹਲਕੇ ਤ� ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਆਮ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ।

•

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੜਵੱ ਲ ਘੱ ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਦਰਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ:
ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ�:
•

ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਜ� ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗਰਮ ਪੈਕਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਅਕਸਰ ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਦ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲ� ਦੇ ਹੋ

ਹੋਰ ਸੰ ਭਵ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ:
•

ਿਸਰ ਦਰਦ

•

ਛਾਤੀ ਨਰਮ ਹੋਣਾ

•

ਬੇਹੋਸ਼ੀ

•

ਥਕਾਵਟ

•

ਗਰਮ ਫਲਸ਼ ਅਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ

Misoprostol ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਮਤਲੀ

•

ਉਲਟੀਆਂ

•

ਦਸਤ

•

ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ

ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਿਤਤ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਲੀਿਨਕ ਜ� Info-Health ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ (8-1-1) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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MIFEGYMISO – MIFEPRISTONE ਅਤੇ MISOPROSTOL ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਤਾਬਚਾ
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ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ

ਪ�ਭਾਵ

ਹਾਲ�ਿਕ ਕੜਵੱ ਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ

ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵੱ ਜ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ

ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਇੰ ਫੈਕਸ਼ਨ ਜ� ਹੋਰ

ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤ� ਖਾਲੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਯੋਨੀ ਿਵੱ ਚ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ (ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਪ�ਤੀ ਘੰ ਟਾ ਦੋ (ਜ� ਵੱ ਧ) ਸੰ ਘਣੇ ਸੈਨ�ਟਰੀ ਪੈਡ� ਦਾ
ਿਭੱ ਜਣਾ ਜ� ਵੱ ਡੇ ਮੁੱ ਕੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗਤਲੇ ਹੋਣਾ)
• ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜ� ਗੰ ਭੀਰ ਕੜਵੱ ਲ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਔਸਤਨ, Mifegymiso ਦੀ
ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ 11 ਿਦਨ� ਲਈ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ
ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਲੀਿਨਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਕੜਵੱ ਲ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਰਾਹਤ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
• ਬੁਖਾਰ, ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਜੋ 6 ਘੰ ਟੇ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
• ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਿਵੱ ਚ� ਿਡਸਚਾਰਜ
• ਗੰ ਭੀਰ ਪੇਟ ਦਰਦ
• Misoprostol ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਵੱ ਧ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਜ� ਿਬਨ� ਬੁਖਾਰ ਦੇ (ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਤਲੀ,
ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਕੜਵੱ ਲ, ਥਕਾਵਟ, ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ ਸਮੇਤ) ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
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ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਿਤਤ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਿਸਰ ਦਰਦ
• ਛਾਤੀ ਨਰਮ ਹੋਣਾ
• ਬੇਹੋਸ਼ੀ
• ਗਰਮ ਫਲਸ਼, ਚਮੜੀ ਤੇ ਧੱ ਫੜ ਜ� ਖੁਜਲੀ
ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਦੂਸਰੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਪਤਾ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਨ�� ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦਾ ਤੁਸ� ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਜ� ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ
ਕੰ ਮ� ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ ਜ� ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹਨ, ਤ� ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਲੀਿਨਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਓ।
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:
•

ਲਗਭਗ 2.7% ਤ� 5.1% ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ�
Mifepristone ਜ� Misoprostol ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਦੀ ਕੁਰੂਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਲਗਭਗ 0.6%-2.5% ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ।

•

ਹੇਮੋਿਰਜ਼ (ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ) ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਚੜ�ਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲਗਭਗ 0.1% ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮੇ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਇੰ ਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਜ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ
ਨਾ ਕਰਨ ਜ� ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਿਬਨ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਿਬਨ�� ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਐਕਟੋਿਪਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ (ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਵਧਣਾ) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਜਿਟਲਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮੇ ਦੀ।
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ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ

ਫਾਲੋ -ਅਪ ਪ�ਬੰਧ� ਜ� ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਲੋ -ਅਪ

ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਸੰ ਭਵ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਮਾਪਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ,
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਤ� ਦੂਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵਗ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ
ਤ� ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ� ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� Mifegymiso ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ:
•
•

ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
Health Canada ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜ� 1-877-230-4227ਤੇ Celopharma ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਉਤਪਾਦ
ਮੋਨ�ਗ�ਾਫ ਪਾਓ ਜੋਿਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

9

7

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨੰਬਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ:
ਿਜਨਸੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨ�ਡਾ
www.sexualhealthandrights.ca
ਟੌਲ ਫ�ੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-642-2725
ਕੌ ਮੀ ਗਰਭਪਾਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੌਟਲਾਈਨ

www.nafcanada.org

ਟੌਲ ਫ�ੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-772-9100
ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਦਨ: ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ – ਰਾਤ 11: 00 ਵਜੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮ�
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ – ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਅਤੇ/ਜ� ਸਵਾਲ ਹਨ ਤ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਿਵੰ ਸ਼ੀਅਲ /ਟੈਰੀਟੋਿਰਅਲ
ਟੈਲੀਹੈਲਥ/ਟੈਲੀਮੇਿਡਿਸਨ ਲਾਈਨ�
ਐਲਬਰਟਾ
ਐਲਬਰਟਾ ਟੈਲੀਹੈਲਥ: www.myhealth.alberta.ca
HEALTH LINK 24/7 ਡਾਇਲ: 8-1-1
ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
www.healthlinkbc.ca
ਪੂਰੇ ਬੀਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬੀਸੀ ਹੈਲਥਗਾਈਡ ਨਰਸਲਾਈਨ: 8-1-1
www.optionsforsexualhealth.org/sex-sense
ਪੂਰੇ ਬੀਸੀ ਿਵੱ ਚ: 1-800-SEX SENSE (1-800-739-7367)
ਮੈਨੀਟੋਬਾ
HEALTHLINKS: www.wrha.mb.ca/healthinfo/healthlinks/
ਿਵਨੀਪੈ�ਗ ਅੰ ਦਰ: 204-788-8200
ਪੂਰੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱ ਚ ਟੌਲ-ਫ�ੀ 1-888-315-9257
ਿਨਊ ਬ�ੰ ਸਿਵਕ
ਟੈਲੀਕੇਅਰ: www.gnb.ca/0217/tele-care-e.asp
ਪੂਰੇ ਐਨਬੀ ਿਵੱ ਚ 8-1-1
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ਿਨਊਫਾ�ਡਲ� ਡ ਅਤੇ ਲੈ ਬਰਾਡਰ
www.nlchi.nl.ca/index.php/ehealth-systems/telehealth
ਨਰਸ ਹੈਲਥਲਾਈਨ 8-1-1
ਟੌਲ ਫ�ੀ 1-888-709-2929

�ਤਰ ਪੱ ਛਮੀ ਪ�ਦੇਸ਼
www.hss.gov.nt.ca
ਨ�ਵਾ ਸਕੌ ਸ਼ੀਆ
HEALTHLINKS: www.nshealthlink811.ca
ਗੈਰ-ਆਪਾਤਕਾਲ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ: 8-1-1
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ: 7-1-1
ਓਨਟਾਰੀਓ
TELEHEALTH ਓਨਟਾਰੀਓ:

www.ontario.ca/page/get-medical-advice-telehealth-ontario
1-866-797-0000
ਟੀਟੀਵਾਈ: 1-866-797-0007
ਪੀਈਆਈ
ਪੀਈਆਈ TELEHEALTH: https://www.pei/811-telehealth
ਿਕਊਬੈਕ
INFO-SANTÉ: http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/info-sante-8-1-1/
ਪੂਰੇ ਿਕਊਬੈਕ ਿਵੱ ਚ: 8-1-1
ਸਸਕੈਚਵਾਨ
www.saskatchewan.ca/residents/health/accessing-health-care-services/ healthline
ਹੈਲਥਲਾਈਨ: 8-1-1
ਟੀਟੀਵਾਈ: 1-888-425-4444
ਯੂਕੌਨ
ਯੂਕੌਨ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡ: www.ykhealthguide.org
ਟੌਲ ਫ�ੀ 1-800-661-0408, LOCAL 3673

ਸੂਬਈ/ਟੈਰੀਟੋਿਰਅਲ ਟੈਲੀਹੈਲਥ/ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਲਾਈਨ�
ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਨ��ਟਵਰਕ (CANADIAN WOMEN’S HEALTH NETWORK)
WWW.CWHN.CA
CELOPHARMA
www.celopharma.com
ਟੌਲ ਫ�ੀ 1-877-230-4227

ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-877-230-4227 ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ�
www.celopharma.com ’ਤੇ ਜਾਓ।
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