
ਇਹ ਕੀ ਹੈ
ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰ ੋਂਬਰ ਸਿਿ (DVT) ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ, ਜਰ  ਸਿਆਦਾਤਰ ਲੱਤ ਜਾੋਂ  ਬਾੋਂਹ ਸਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾੋਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਜਿਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਰ ੋਂ ਹੱਥਾੋਂ -ਪੈਰਾੋਂ  ਵੱਲ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ 
ਸਵੱਚ ਕਮੀ ਆ ਿਕਦੀ ਹੈ ਸਜਿ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸ਼ੂਆੋਂ  
ਨੰੂ ਨੁਕਿਾਨ, ਐਡੀਮਾ (ਿਰਜ) ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸਵੱਚ ਪਾੜ ਪੈ 
ਿਕਦਾ ਹੈ। ਗਤਲਾ ਿੱੁਿ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਫਸੜਆੋਂ  ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਜਿ ਕਾਰਨ ਪਲਮਨਰੀ ਇੰਬਰ ਸਲਿਮ 
(PE) ਹਰ  ਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਿਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਦਲ 
ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾੋਂ  ਸਦਮਾਗ 'ਤੇ ਅਿਰ ਪੈ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਸਦਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਰ  ਸਦਮਾਗ ਦੇ ਦੌਰਰੇ ਅਤੇ ਮੌਤ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੀ 
ਿੱਿ (SCI) ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾੋਂ  ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਨ ਦਾ 
ਜਰ ਖਮ ਆਰੰਭਕ ਿੱਿ ਤਰ ੋਂ  72 ਘੰਸਿਆੋਂ  ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹਰ  ਜਾੋਂ ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਦਾਤਰ ਸਵਅਕਤੀਆੋਂ  
ਦੇ SCI ਤਰ ੋਂ  ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਜਨ੍ਾੋਂ  
ਸਵਅਕਤੀਆੋਂ  ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਸਲਆੋਂ  ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਿੀ ਉਹਨਾੋਂ  ਸਵੱਚਰ ੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਸਿਆੋਂ  ਦੇ ਹਰ ਰ ਗਤਲੇ 
ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰ ੋਂਬਰ ਸਿਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈੋਂਿੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਦਖਾਓ। 

ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾੋਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬ 
ਿੈਿਿਾੋਂ  ਲਈ ਆਰਡਰਾੋਂ  ਦੀ ਿਮੇੋਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਲਾਿਮੀ ਹੈ।

ਸਜਵੇੋਂ ਢੁਕਵਾੋਂ  ਹਰ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
DVT ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਇਸਤਹਾਿ ਬਾਰੇ ਦੱਿਰ :

    ਮੈਨੰੂ ਅਿਰੰਗ ਹਰਇਆ ਿੀ ਜਾੋਂ  ਿੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੀ ਿੱਿ ਲੱਗੀ 
ਿੀ ਜਰ  ਮੈਨੰੂ DVT ਲਈ ਉੱਚ ਜਰ ਖਮ ਸਵੱਚ ਪਾਉੋਂਦੀ ਹੈ।

    ਇਿ ਤਰ ੋਂ  ਪਸਹਲਾੋਂ  ਮੇਰਾ DVT ਹਰ ਣ ਦਾ ਇਸਤਹਾਿ ਹੈ ਜਾੋਂ  
ਮੇਰਾ DVT ਦਾ ਪਸਰਵਾਰਕ ਇਸਤਹਾਿ ਹੈ।

    ਮੈੋਂ DVT ਰਰਕਣ ਲਈ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆੋਂ  
ਦਵਾਈਆੋਂ  ਲੈੋਂਦਾ/ਲੈੋਂਦੀ ਹਾੋਂ  ਜਾੋਂ  ਮੈੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਚ DVT 
ਲਈ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆੋਂ  ਦਵਾਈਆੋਂ  ਲੈਣੀਆੋਂ  
ਬੰਦ ਕੀਤੀਆੋਂ  ਹਨ।

ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰ ੋਂਬਰ ਸਿਿ  
(DVT) 

•   ਗੰਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਸਜਿ ਲਈ ਹਿਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ/ਲੰਬੇ ਿਮੇੋਂ 
ਲਈ ਸਬਿਤਰ 'ਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰ ੜ ਪੈੋਂਦੀ ਹੈ 

•   ਿਰੀਰ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖੱਚਣ ਦੀ ਯਰਗਤਾ ਦੇ ਸਬਨਾੋਂ  
ਆਪਣੀ ਆਮ ਿਮਰੱਥਾ ਨਾਲਰ ੋਂ  ਸਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਿਮੇੋਂ ਤੱਕ 
ਬੈਠਣਾ ਖਾਿ ਕਰਕੇ 4 ਘੰਸਿਆੋਂ  ਤਰ ੋਂ  ਵੱਿ ਲਈ

•   ਵੱਡੀ ਿੱਿ
•   ਲੱਤਾੋਂ  ਜਾੋਂ  ਬਾੋਂਹਵਾੋਂ  'ਤੇ ਸਕਿਰੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ, ਖਾਿ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰ ਡੇ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ, ਚੱਰਡੇ, ਕੂਹਣੀ ਜਾੋਂ  ਕੱਛ
•   ਘੁਿਵੇੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਜਵੇੋਂ ਸਕ ਇਲਾਿਸਿਕ ਵਾਲੇ ਲੈਗ ਬੈਗ ਬੈੋਂਡ, 

ਵੱਲ ਪਈਆੋਂ  ਜਾੋਂ  ਰਰਲ ਕੀਤੀਆੋਂ  ਿਿੌਸਕੰਗਿ ਜਾੋਂ  ਜੁਰਾਬਾੋਂ , 
ਘੁਿਵੀੋਂਆੋਂ  ਪੈੋਂਿਾੋਂ  ਜਾੋਂ  ਸ਼ਰਿਾੋਂ

•  ਸਦਲ ਿਬੰਿੀ ਕੁਝ ਸਵਗਾੜ ਸਜਵੇੋਂ ਸਕ ਅਰੀਦਮੀਆ
•  ਵਿੇ ਹਰ ਏ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਸਲਆੋਂ  ਦੀ ਪ੍ਸਵਰਤੀ
•  ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਣਾ
•  ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆੋਂ  ਗਰਭ ਸਨਰਰ ਿ ਦਵਾਈਆੋਂ , 

ਹਾਰਮਰਨ ਸਰਪਲੇਿਮੈੋਂਿ (ਬਦਲੀ) ਥੈਰੇਪੀ 
•  ਿਰਜਰੀ
•  ਸਪਛਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਨਵੇੋਂ ਲਈ ਸਿਆਦਾ ਜਰ ਖਮ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ
•  ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਪ੍ਸਵਰਤੀ

ਆਮ ਕਾਰਨ
  ਨਾਮ:

______________________________________

 
ਡਾਕਟਰੀ ਇਸਤਹਾਿ

ਬੇਿਲਾਈਨ ਬਲੱਡ ਪੈ੍ਸ਼ਰ:

______________________________________

ਬੇਿਲਾਈਨ ਿਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ:

______________________________________

ਿੱਿ ਦੀ ਸਨਊਰਰਲਰ ਜੀਕਲ ਿਸਥਤੀ:

______________________________________

ਮੁਢਲਾ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ:

______________________________________

ਫਰਨ ਨੰਬਰ:

______________________________________

ਐਲਰਜੀਆੋਂ :

______________________________________

ਐਮਰਜੇੋਂਿੀ ਿੰਪਰਕ

 ਿੰਕਿਕਾਲ ਸਵੱਚ ਕਾਲ ਕਰਰ :

______________________________________

ਸਰਸ਼ਤਾ:

______________________________________

ਫਰਨ ਨੰਬਰ:

______________________________________

ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਿ ਪ੍ਰ ਜੈਕਿ ਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਯੂ.ਐਿ. ਐਡਸਮਸਨਿਿੇ੍ਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਸਮਉਸਨਿੀ ਸਲਸਵੰਗ, 
ਸਡਪਾਰਿਮੈੋਂਿ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐੋਂਡ ਸਹਊਮਨ ਿਰਸਵਸਿਿ ਵਾਸਸ਼ੰਗਿਨ, D.C. 20201 ਤਰ ੋਂ  ਸਮਲੀ ਗ੍ਾੋਂਿ 
ਨੰਬਰ 90PR3002 ਦੁਆਰਾ ਿਹਾਇਤਾ ਸਮਲੀ ਿੀ। ਿਰਕਾਰੀ ਿਪੌ ੋਂਿਰਸਸ਼ਪਾੋਂ  ਤਸਹਤ ਗਾਰੰਿੀ ਦੀ 
ਸਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਜੈਕਿਾੋਂ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਾੋਂਚ-ਨਤੀਸਜਆੋਂ  ਅਤੇ ਸਿੱਸਿਆੋਂ  ਦਾ ਿੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ 
ਇਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਨਹੀੋਂ ਹੈ ਸਕ ਨਿਰੀਏ 
ਜਾੋਂ  ਸਵਚਾਰ ਐਡਸਮਸਨਿਿੇ੍ਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਸਮਉਸਨਿੀ ਸਲਸਵੰਗ ਦੀ ਅਸਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਦਰਸਸ਼ਤ 

ਕਰਦੇ ਹਰ ਣ।



ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਜਾੋਂ  
ਪਸਹਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਲਈ

ਿੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਦੱਿ ਿਕਣ ਦੀ 
ਅਿਮਰਥਤਾ ਕਰਕੇ ਅਿਰੰਗ/SCI ਤਰ ੋਂ  ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਸਵਅਕਤੀਆੋਂ  
ਸਵੱਚ DVT ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹਰ  ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
DVT ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾੋਂ  ਿੈਿਿ ਦੀ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾੋਂਦੀ 
ਹੈ। ਵੱਡੀ ਿੱਿ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ SCI ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਅਕਤੀਆੋਂ  
ਦੇ ਅੰਤਰਨਿੀ ਸਫਲਿਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਰ  ਲੱਤਾੋਂ -ਬਾੋਂਹਵਾੋਂ  ਤਰ ੋਂ  ਸਦਲ 
ਵੱਲ ਖੂਨ ਦੇ ਵਾਪਿ ਵਹਾਓ ਨੰੂ ਘਿਾ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਤਰ੍ਾੋਂ  
DVT ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 
ਗਤਲੇ ਨੰੂ ਫੇਫੜਾ ਿਮਣੀ ਸਵੱਚ ਜਾਣ ਤਰ ੋਂ  ਰਰ ਕਣਗੇ।

ਸਵਰਚਰਅਿ ਿ੍ਾਇਡ (Virchow’s Triad) ਕਰਕੇ SCI 
ਸਵੱਚ DVT ਦਾ ਜਰ ਖਮ ਵਸਿਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ:

•  ਵੀਨਿ ਿਿੈਸਿਿ (ਨਾੜੀਆੋਂ , ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾੋਂ  ਦੀਆੋਂ  
ਨਾੜੀਆੋਂ  ਸਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਘੱਿ ਪ੍ਵਾਹ ਦੀ ਿਮੱਸਿਆ)

•  ਹਾਈਪਰਕਰ ਗੁਲੇਸਬਸਲਿੀ (ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਿਬੰਿੀ 
ਸਵਗਾੜ)

•  ਇੰਿੀਮਲ ਿੱਿ 

ਸਜਵੇ ਢੁਕਵਾੋਂ  ਹਰ ਵੇ, ਆਿੌਨਰ ਸਮਕ ਸਡਿਸਰਫਲੈਕਿੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰ 
ਰੱਖਰ  ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਰ ।

ਅਧਰੰਗ ਤਰ ੋਂ  ਪੀੜਤ ਸਵਅਕਤੀਆੋਂ  ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਕਿੇ ਵੀ ਹਰ ਰ 
ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਾੋਂ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

DVT ਲਈ ਆਮ ਟੈਿਟ
•  ਡੌਪਲਰ ਅਲਿਰਾਿਰ ਨਰ ਗ੍ਾਫੀ — ਤਰਜੀਹੀ
•  ਰੇਡੀਓਕੰਿਰਾਿਿ ਵੇਨਰ ਗ੍ਾਫੀ
•  ਡੀ-ਡਾਇਮਰ ਐਿੇ
•  V/Q ਿਕੈਨ ਜਾੋਂ  PE ਲਈ ਿਪਾਇਰਲ CT

ਰਰ ਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰ ਣ ਤਰ ੋਂ  ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

•  ਘੁਿਵੀੋਂਆੋਂ  ਜਾੋਂ  ਸਨਊਮੈਸਿਕ ਿਿੌਸਕੰਗਿ
•  ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆੋਂ  ਦਵਾਈਆੋਂ  (ਗਤਲਾ-ਰਰ ਿੀ)

- ਲਰ ਅ-ਮੌਲੇਸਕਊਲਰ-ਵੇਿ ਹੇਪਾਸਰਨ (Low-
molecular-weight heparin) 
(SCI ਸਵੱਚ ਸਬਹਤਰੀਨ ਚਰ ਣ)

– ਅਨਫਰੈਕਸ਼ਨੇਿਡ ਹੇਪਾਸਰਨ 
(Unfractionated heparin)

– ਵਾਰਫਸਰਨ
•  ਿਰਜਰੀ

– ਗਤਲੇ ਦੇ ਰਿਤੇ ਨੰੂ ਰਰ ਕਣ ਲਈ ਲਹੂ ਨਾੜੀ ਸਵੱਚ 
ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਸਫਲਿਰ (ਉੱਚ ਜਰ ਖਮ ਨਾਲ 
ਿਰੀਰ ਸਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ)।                                                                                                         

- ਥ੍ਰ ੋਂਬਰ ਇੰਬਰ ਲੈਕਿਮੀ (ਗਤਲੇ(ਆੋਂ ) ਨੰੂ ਹਿਾਉਣਾ)
•  ਗਤਲੇ ਨੰੂ ਘਰਲਣ (ਗਤਲਾ ਤਰ ੜਨ) ਵਾਲੀਆੋਂ  ਦਵਾਈਆੋਂ

–  ਸਿਸ਼ੂ ਪਲਾਿਸਮਨਰ ਜੇਨ ਐਕਿੀਵੇਿਰ t-PA
–  ਯੂਰਰ ਸਕਨੇਿ (Urokinase)
–  ਿਿੈਪਨਰ ਸਕਨੇਿ (Streptokinase)

DVT ਦੇ ਆਮ ਿੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
•  ਲੱਤ ਜਾੋਂ  ਬਾੋਂਹ ਦੀ ਿਰਜ 
•  ਸਪੰਜਣੀ, ਪੱਿ ਜਾੋਂ  ਬਾੋਂਹ ਸਵੱਚ ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
•  ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਹਹੱਿੇ ਉੱਪਰਲੀ ਚਮੜੀ ਸਨੱਘੀ ਹਰ ਵੇਗੀ
•  ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਹਹੱਿੇ ਉੱਤਤੇ ਲਾਲੀ ਜਾੋਂ  ਸਚੱਿਾ ਰੰਗ ਉਤਰੇਗਾ
•  ਦਰਦ
•  ਨੀਵੇੋਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ
•  ਜੇ ਿੱਿ ਦਾ ਸਨਊਰੌਲਰ ਸਜਕ ਪੱਿਰ T6 ਜਾੋਂ  ਇਿ ਤਰ ੋਂ  ਵੱਿ ਹੈ 

ਤਾੋਂ  ਆਿੌਨਰ ਸਮਕ ਸਡਿਸਰਫਲੈਕਿੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪਲਮਨਰੀ ਇੰਬਰ ਸਲਜ਼ਮ ਦੇ ਆਮ ਿੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
•  ਛਾਤੀ ਸਵੱਚ ਦਰਦ
•  ਿਾਹ ਚੜ੍ਨਾ
•  ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
•  ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਅਣਿੁਖਾਵਾੋਂ  ਹਰ ਣ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ
•  ਸਦਲ ਦੀ ਤੇਿ ਜਾੋਂ  ਹੌਲੀ ਿੜਕਣ
•  ਮਾਨਸਿਕ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆੋਂ
•  ਬੁਖ਼ਾਰ
•  ਆਵਾਿ ਨਾਲ ਿਾਹ ਲੈਣਾ

DVT ਤਰ ੋਂ  ਬਚਾਅ ਲਈ ਿੁਝਾਅ
•  ਆਪਣੀ ਬਾੋਂਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਿੀ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਨਾ 

‘ਅਿਕਾਓ’
•  ਆਪਣੀਆੋਂ  ਲੱਤਾੋਂ  ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਤਰ ੋਂ  ਬਚਰ
•  ਬੈਠਣ ਿਮੇੋਂ ਕੁਰਿੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਰ ਸਡਆੋਂ  ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਹਹੱਿੇ 

ਸਵੱਚ ਨਾ ਵੱਜਣ ਸਦਓ
•  ਆਪਣੇ ਕੱਪਸੜਆੋਂ  ਨੰੂ ਸਵਵਿਸਥਤ ਕਰਰ  ਤਾੋਂ  ਜਰ  ਉਹ ਘੁਿਵੇੋਂ ਨਾ 

ਹਰ ਣ, ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਛ ਜਾੋਂ  ਚੱਰਡੇ 'ਤੇ
•  ਸਬਨਾੋਂ  ਵੱਿਾੋਂ  ਵਾਲੀਆੋਂ  ਜਾੋਂ  ਰਰਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆੋਂ  ਐੋਂਿੀ-

ਇੰਬਰ ਸਲਕ ਿਿੌਸਕੰਗਿ ਪਸਹਨਰ
•  ਸਢੱਲੇ ਲੈਗ ਬੈਗ ਿਿੈ੍ਪ ਪਸਹਨਰ  
•  ਮੰੂਹ ਰਾਹੀੋਂ ਗਰਭ-ਸਨਰਰ ਿ ਦਵਾਈਆੋਂ  ਅਤੇ ਹਾਰਮਰਨ 

ਸਰਪਲੇਿਮੈੋਂਿ ਤਰ ੋਂ  ਬਚਰ
•  ਤਮਾਕੂਨਰਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ
•  ਆਪਣੀਆੋਂ  ਲੱਤਾੋਂ  ਬਾੋਂਹਵਾੋਂ  ਨੰੂ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਸਹਲਾਓ
•  ਹੱਥਾੋਂ -ਪੈਰਾੋਂ  ਦੀ ਅਕਿਰ ਜਾੋਂਚ ਕਰਰ , ਲਰ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 

ਦੀ ਵਰਤਰ ੋਂ ਕਰਰ
•  ਬਾੋਂਹਵਾੋਂ  ਜਾੋਂ  ਲੱਤਾੋਂ  ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਨਾ ਕਰਰ
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