SSRIs

Using Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)
in Children and Adolescents

ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅਲ�ੜ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ Selective Serotonin Reuptake
Inhibitors (SSRIs) (ਸੀਲੈ ਕਿਟਵ ਸੈਰੋਟੌਿਨਨ ਰੀਅਪਟੇਕ ਇਨਿਹਬੀਟਰਜ਼ -

ਐ�ਸ.ਐ�ਸ.ਆਰ.ਆਈ’ਜ਼) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ

ਸੰ ਖੇਪ ਵੇਰਵਾ
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) (ਸੀਲੈ ਕਿਟਵ ਸੈਰੋਟੌਿਨਨ ਰੀਅਪਟੇਕ ਇਨਿਹਬੀਟਰਜ਼ ਂ ੀਿਡਪ�ੈਸ�ਟਸ” (ਿਚੰ ਤਾ ਰੋਗ ਿਵਰੋਧੀ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ SSRIs ਦੀਆਂ ਛੇ
ਐ�ਸ.ਐ�ਸ.ਆਰ.ਆਈ’ਜ਼) “ਐਟ
ਿਕਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•

Citalopram (Celexa®) (ਸੇਟੈਲਉਪਰੈਮ - ਸੇਲੈਕਸਾ)

Escitalopram (Cipralex®) (ਐਸਕੀਟੈਲਉਪਰੈਮ - ਿਸਪਰਾਲੈ ਕਸ)

Fluoxetine (Prozac®) (ਫ਼ਲੂਓਐਜ਼ਸੇਟਾਇਨ - ਪ�ੋਜ਼ੈਕ)

Fluvoxamine (Luvox®) (ਫ਼ਲੂਵੋਐਕਜ਼ਾਿਮਨ - ਲੂਵੌਕਸ)
Paroxetine (Paxil®) (ਪੂਹਰੌਕਸੀਟੀਨ - ਪੈਕਿਸਲ)

Sertraline (Zoloft®) (ਸੁਰਟੂਹਲੀਨ - ਜ਼ੋਲੌਫ਼ਟ)

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੀ SSRI ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨ� ਹੈ: ____________________________________

SSRIs ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?
ਂ ੀਿਡਪ�ੈਸ�ਟਸ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ�� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ�ਿਕ ਇਨ�� ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਐਟ
ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ��, SSRIs ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਅਲ�ੜ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਨਹ� ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ SSRIs, ਿਜਵ� fluoxetine, sertraline and fluvoxamine, ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਅਲ�ੜ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਹਨ। ਜਦ� SSRIs ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ (ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ) ਸੰ ਭਾਵੀ ਖ਼ਤਿਰਆਂ
(ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ) ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ, ਉਦ� ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼� ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•

ਿਚੰ ਤਾ ਿਵਗੜ ਿਜਵ� ਿਕ, generalized anxiety disorder (ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਿਚੰ ਤਾ ਿਵਗਾੜ), obsessive compulsive disorder (OCD)
(ਆਬਸੈਿਸਵ ਕੰ ਪਲਿਸਵ ਿਡਸਆਰਡਰ - ਓ.ਸੀ.ਡੀ.), ਪੈਿਨਕ ਿਡਸਆਰਡਰ, social anxiety disorder (ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾ
ਿਵਗਾੜ) ਅਤੇ post traumatic stress disorder (ਸਦਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ)

•

ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ (ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ)

•

“ਬਾਈਪੋਲਰ” (ਦੋ ਧਰੁਵੀ) ਿਵਗਾੜ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ

•

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ

•

ਚੋਣਵ� ਮੌਨ

•

ਿਵਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਚੰ ਤਾ ਿਵਗਾੜ

•

ਮਾਹਵਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਮਜ਼ਾਜ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਜ�ਾ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਿਕ�
ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।

SSRIs ਿਕਵ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
SSRIs ਿਦਮਾਗ ਿਵੱ ਚ “ਸੈਰਾਟੌਿਨਨ” ਨ� ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਿਮਕਦਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਜ� ਬੇਹੱਦ ਿਚੰ ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ “ਸੈਰਾਟੌਿਨਨ” ਅਤੇ “ਨੌਿਰਪਾਨ�ਫ਼ਿਰਨ” ਨ� ਦੇ ਰਸਾਇਣ� ਠੀਕ ਤਰ�� ਕੰ ਮ

ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ। SSRIs ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਕਵ� ਿਲਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ
ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ।

ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅਲ�ੜ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚSSRIs ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅਲ�ੜ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਚੰ ਤਾ ਿਵਗਾੜ ਅਤੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ SSRIs ਬਾਰੇ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਜਦ� ਇਨ�� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਚੰ ਤਾ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ�� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ “ਪਲਸੀਬੋ” (ਇੱ ਕ ਫ਼ੋਕੀ ਗੋਲੀ ਿਜਹੜੀ
ਦੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਦਵਾਈ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ SSRIs ਿਚੰ ਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਓ.ਸੀ.ਡੀ.
ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਿਕ “ਪਲਸੀਬੋ” ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ SSRI ਨਾਲ ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਵੱ ਲ� ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅਲ�ੜ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕੁਝ SSRIs ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਕੁਝ ਅਿਧਐਨ� ਮੁਤਾਬਕ “ਪਲਸੀਬੋ” ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ SSRIs ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਨਹ� ਹਨ। ਜਦ� ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ
ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਥੈਰੇਪੀ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ॥ਇੰ ਟਰਪਰਸਨਲ ਥੈਰੇਪੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਟੀ.) ਜ� ਕੌ ਗਿਨਿਟਵ

ਿਬਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ, ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਤ� ਪੀੜਤ ਿਜਹੜੇ ਯੁਵਕ 2-3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ SSRI ਲ� ਦੇ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਅਿਜਹੇ ਹਰ 10 ਯੁਵਕ� ਿਵੱ ਚ�
ਲਗਭਗ 5-6 ਜਿਣਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਉਦਾਸ ਿਮਜ਼ਾਜ, ਨ�ਦ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ, ਭੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਥਕੇਵ�) ਿਵੱ ਚ ਿਬਹਤਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਪਰ, ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਿਜਹੜੇ ਯੁਵਕ� ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ “ਪਲਸੀਬੋ” ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ,
ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਅਿਜਹੇ ਹਰ 10 ਯੁਵਕ�ਿਵੱ ਚ� ਲਗਭਗ 4-5 ਜਿਣਆਂ ਦੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ।

SSRI ਨੂੰ ਿਕਵ� ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
SSRIs ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। SSRIs ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੈਪਸੂਲ, ਟੈਬਲੇ ਟ ਅਤੇ ਤਰਲ
(ਫ਼ਲੂਓਐਜ਼ਸੇਟਾਇਨ)। ਤੁਸ� ਇਹ ਦਵਾਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਭੋਜਨ ਤ� ਬਗ਼ੈਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜ� ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਗੜਬੜੀ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱ ਕੋ ਸਮ� `ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਕਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਿਜਵ� ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਦੰ ਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ�) ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਜਾਓ।
SSRIs ਨੂੰ ਭੋਜਨ (ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਦੁੱ ਧ, ਪਾਣੀ, ਸੰ ਤਰੇ ਜ� ਸੇਬ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SSRIs ਨੂੰ ਗ�ੇਪਫ਼ਰੂਟ

(ਚਕੋਤਰਾ) ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਗ�ੇਪਫ਼ਰੂਟ ਕੁਝ SSRI ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਲਕੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਵੇਖਿਦਆਂ ਇਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸ� ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਦਵਾਈ ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ�
ਨਾਲ ਿਕਵ� ਨਿਜੱ ਠ ਰਹੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਕੰ ਨ� ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਇਹ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਕੰ ਨੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ।
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SSRI ਕਦ� ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ?
ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਵਾਈ 3 ਤ� 6 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਲੱਛਣ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਿਮਆਂ `ਤੇ
ਿਬਹਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨ�ਦ, ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਪਿਹਲੇ 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਈ

ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ 4 ਤ� 8 ਹਫ਼ਤੇ (ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ) ਲੱਗ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ
, ਕਟੌਤੀ ਜ�
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇ 6 ਤ� 8 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ
ਮਾਮੂਲੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਿਵਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਿਵੱ ਚ

ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਵਾਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੇਖ)ੋ । ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।

ਮੈਨੰ ੂ SSRI ਿਕੰ ਨਾ ਿਚਰ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਿਕੰ ਨੀ-ਿਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਿਕੰ ਨ� ਸਮ� ਤ� ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਲੈ ਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ

ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਜ� ਿਚੰ ਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਅਨ�ਕ� ਵਾਿਕਆ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ�� ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� ਤਕ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਕੇ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਜ� ਿਚੰ ਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਵਾਿਕਆ

ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਥਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ (ਭਾ
ਵ� ਤੁਸ� ਿਬਹਤਰ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵ)।ੋ ਜੇ ਤੁਸ� ਅਚਾਨਕ ਇਹ
ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵ,ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ�ਭਾਵ�, ਦੋਵ� `ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਤਰ�� ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਤ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ� ਤੁਸ� ਇਹ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਦਵਾਈ ਿਕੰ ਨਾ ਿਚਰ ਲੈ ਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ SSRIs ਦਾ ਅਮਲ ਲੱਗ ਹੈ?
ਨਹ�, SSRIs ਦਾ ਅਮਲ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ “ਤਲਬ” ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਨਕੋਟੀਨ ਜ� ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਤਲਬ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ SSRI ਲੈ ਣੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਦੱ ਸੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਜਦ� ਤਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਤ� ਿਬਨਾ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ “ਫ਼ਲੂ-ਵਰਗੇ” ਅਣਸੁਖਾਵ� ਪ�ਭਾਵ� (ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ, ਜੀਅ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ, ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ, ਹੱ ਥ� ਅਤੇ ਪੈਰ�

ਿਵੱ ਚ ਝਰਨਾਹਟ, ਪੱ ਿਠਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਿਬਜਲਈ ਤਰੰ ਗ� ਿਜਹਾ ਅਨੁਭਵ) ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
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SSRI ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵ�ਗ, SSRI ਲੈ ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ
ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਜ�
ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤਕ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ
ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਬ�ੈਕਟ�” ਿਵੱ ਚ ਇਨ�� ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ
ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮ� ਜ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਧਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ�ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜ� ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।
•
•
•
•

ਭੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਘਾਟ (ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ’ਚ ਘੱ ਟ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ-ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਖ�ਦੇ ਰਹੋ)

ਦਸਤ (ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ)

ਸ�ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ (ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਛੇਤੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ)

ਸੁਸਤੀ/ਥਕੇਵ� (ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸ�ਣ ਸਮ� ਲਓ; ਸਮ� ਪੈਣ `ਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ)

•

ਊਰਜਾਵਾਨ/ਉਤਾਵਲੇ ਪਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ (ਐਨਰਜੀ ਿਡ�ੰ ਕਸ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੌ ਫ਼ੀ ਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਫ਼ੀਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ)

•

ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ

•

ਿਸਰ ਦਰਦ (ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸੀਟਾਿਮਨਾਿਫ਼ਨ (ਸਾਦੀ Tylenol®- ਟਾਇਲਾਨੌਲ))

•

ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਜ� ਜੀਅ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ (ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜ� ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਗਲਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ)

•

ਂ ੀਪਰਸਪਾਇਰ�ਟਸ” ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ)
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ (ਤੇਜ਼ “ਐਟ

•

ਅਸਾਧਾਰਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਪਨ�

•

ਅਲ�ੜ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ/ਬਾਲਗ� ਿਵੱ ਚ: ਕਾਮੁਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ� ਿਦਲਦਸਪੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ)

ਿਵਰਲੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ (ਭਾਵ ਿਕ ਿਜਹੜੇ 5% ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
•
•
•
•
•
•
•
•

ਕਬਜ਼ (ਕਸਰਤ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਵਸਤ� ਵਧਾ ਿਦਓ)
ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ (ਬੈਠਣ ਜ� ਲੇ ਟਣ ਦੇ ਆਸਣ ਤ� ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ �ਠਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ)

ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ (ਖੰ ਡ-ਰਿਹਤ “ਚੁਇੰਗ ਗਮ” ਚਬਾਉਣ, ਖੱ ਟੀਆਂ ਟੌਫ਼ੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜ� ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ)
ਹੱ ਥ� ਜ� ਪੈਰ� ਿਵੱ ਚ ਝਰਨਾਹਟ (ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ)

ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਿਹੱ ਲਣਾ ਜ� ਪੱ ਿਠਆਂ ਦਾ ਫ਼ੜਕਨਾ (ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ)

ਪੱ ਿਠਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਕੜਾਅ (ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ)

ਮਨ�ਰਥ ਦੀ ਘਾਟ/ਰੁੱ ਖੇਪਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ (ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ)
ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਘਾਟ (ਿਵਕਾਸ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ)
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ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਰਲੇ, ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਿਵੱ ਚ� ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ�ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

•

ਿਮਜ਼ਾਜ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਤੇਜਨਾ, ਿਚੜਿਚੜਾਪਨ ਜ� ਖ਼ੁਸ਼ੀ

•

ਿਮਰਗੀ (ਇਸ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ ਜ� ਦੰ ਦਲ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ)

•

ਚਮੜੀ `ਤੇ ਧੱ ਫੜ, ਚਮੜੀ `ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਜ� ਛਪਾਕੀਆਂ

•

ਮਨ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜ� ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਣਸੁਖਾਵ� ਅਿਹਸਾਸ

•

ਅਸਾਧਾਰਨ ਝਰੀਟ� ਪੈਣੀਆਂ ਜ� ਖ਼ੂਨ ਵਗਣਾ

•

ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਜ� ਅਨੁਭਵ (ਿਜਵ� ਿਕ ਮਨ�ਭ��ਤੀ)

•

ਆਤਮ-ਹਾਨੀ, ਵੈਰ ਭਾਵ ਜ� ਆਤਮ-ਘਾਤ ਦੇ ਿਵਚਾਰ

?
SSRI ਲ� ਦੇ ਸਮ� ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ:
•

ਤੁਸ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵ� ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ (ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜ� ਗ਼ੈਰ-ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ) ਿਕ�ਿਕ ਅਨ�ਕ� ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ SSRIs ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਤੁਸ� ਸੁਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱ ਕਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਸ� ਿਢੱ ਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। SSRIs ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ�� ਅਸਥਾਈ ਮਾੜੇ
ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਸੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ `ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜ� ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SSRIs ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜ� ਸੁਸਤੀ ਛਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼, ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਥਾਇਰੌਇਡ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਜ� ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਦੰ ਦਲ ਪੈਣ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਜ਼ਾਜ ਜ� ਆਤਮ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

SSRI ਲ� ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨਵ� ਡਾਕਟਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਮ�ਹਵਾਰੀ ਨਹ� ਆ�ਦੀ, ਤੁਸ� ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਜ� ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਸ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ।

?
SSRI ਲ� ਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
•

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੈ ਬੌਰੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ� ਲਈ ਜਾਓ।

•

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਿਦਓ।

•

SSRI ਲੈ ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ 1-2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ� ਉਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ `ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ।
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਮ�-ਸਮ� ਿਸਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਦਵਾਈ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸ� ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ

ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼� ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਉਨ�� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇ ਮ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵ�ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲ� ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸ� ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਉਸ ਖੁੰ ਝੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦਓ ਅਤੇ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੁੱ ਗਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਵਾਰੀ
ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਖੁੰ ਝੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਰ, ਜੇ ਸਮ� ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਲਈ 4
ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਸਮ� ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ) ਤ� ਖੁੰ ਝੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਲਓ ਜ� ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੁੱ ਗਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਦਾ ਆਪਣਾ

ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੁਟੀਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।
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SSRIs ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
•

ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ `ਤੇ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਤ� ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ
ਜ� ਰਸੋਈ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਰੱ ਖੋ)।

•

ਦਵਾਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤ� ਪਰ�ੇ ਰੱ ਖੋ।

ਇਲਾਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਿਕ�ਿਕ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵਖਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ/ਜ� ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਵੱ ਲ� ਿਮਲੀ

ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤ� ਉਨ�� ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।
ਂ ਅਡੌਲੋ ਸ�ਟ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਪ�ੋਗਰਾਮ” ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
“ਚਾਈਲਡ ਐਡ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ� ਵੱ ਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ “ਕੈਲਟੀ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਸੋਰਸ
ਸ�ਟਰ” ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱ ਲ� ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
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