Is My Child Taking Their Medication - Punjabi

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਮ� ਸੋਚਦਾ/ਸੋਚਦੀ ਹ� ਿਕ ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਕਾਇਐਿਟ�ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ� ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵੱ ਲ� ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕਈ ਸੰ ਭਾਵੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਇਹ ਸੋਚ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ

•

ਦਵਾਈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵ� ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ

•

ਦਵਾਈ ਲ� ਦੇ ਸਮ� ਹੁੱ ਥੂ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਜ� ਦਵਾਈ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

•

ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਰਿਮੰ ਦਗੀ

•

ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਿਕ ਦਵਾਈ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ

•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਜ� ਆਤਮ-ਹੱ ਿਤਆ ਦੇ ਿਵਚਾਰ (ਭਾਵ ਿਕ ਇੱ ਕੋ ਸਮ� ਲੋ ੜ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱ ਿਤਆ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਮ�� ਕਰ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਜਾਣੀਆਂ)

•

ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ ਜ� ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਦਲੇ ਵੇਚਣਾ/ਵਟਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵੱ ਲ� ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ
•

ਲੱਛਣ ਬਦਤਰ ਹੋਣੇ ਜ� ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮ� ਿਸਰ ਿਬਹਤਰ ਨਾ ਹੋਣੇ

•

ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਤ� ਕਤਰਾਉਣਾ ਜ� ਦਵਾਈ ਬਦਲਣ ਜ� ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ

•

ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸੱ ਧੇ ਬੈ�ਡਰੂਮ/ਬਾਥਰੂਮ/ਗਾਰਬੇਜ/ਿਸੰ ਕ ਵੱ ਲ ਜਾਣਾ

•

ਫ਼ਰਸ਼/ਬੈ�ਡ/ਫ਼ਰਨੀਚਰ/ਕੱ ਪਿੜਆਂ/ਗਾਰਬੇਜ/ਿਸੰ ਕ ਿਵੱ ਚ ਦਵਾਈ ਿਮਲਣੀ

•

ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣੀ (ਭਾਵ ਕਈ ਿਦਨ�/ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ)

•

ਿਪ�ਸਿਕ�ਪਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ ਿਵੱ ਚ ਘਾਟ

�ਪਰ ਿਲੱਖੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਪੱ ਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ
ਨਹ� ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲੱ ਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਦਵਾਈ ਨਹ� ਲੈ ਿਰਹਾ ਤ� ਤੁਹਾ ੰਨੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ (ਭਾਵ ਿਜਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸ� ਲੈ ਰਹੇ
ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?)

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੋ

•

ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ, ਨਰਸ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਕੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖੋਿਲ�ਆ, ਤੋਿੜਆ ਜ� ਦਵਾਈ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੀ
ਦਵਾਈ ਤਰਲ, ਘੁਲਣਯੋਗ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲ� ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ

•

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹੱ ਥ, ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਹੇਠਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਸ ਨ� ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਿਨਗਲ ਲਈ
ਹੈ

•

ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨ� ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜ� ਦੋ ਕੁ ਿਮੰ ਟ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ-ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

�ਪਰ ਿਲੱਖੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਹਨ ਿਜਨ�� ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਵੱ ਲ� ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ Child & Adolescent Mental Health Programs(ਬੱ ਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਅਲ�ੜ� ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪ�ੌਗਰਾਮ) ਵੱ ਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਅਤੇ Kelty Mental Health Resource Centre(ਕੈਲਟੀ ਮਾਨਿਸਕ

ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਸੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕ�ਦਰ) ਵੱ ਲ� ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
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