ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ (ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ)

ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਸਰਲ
ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ
• ਹਰ ਰੋ ਜ ਥੋ ੜ੍ ਹੀ ਹੱ ਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
• ਪਹਿਲਾਂ ਯੋ ਜ ਨਾ ਬਨਾਓ - ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ
ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ
• ਥੋ ੜ੍ ਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਉ
• ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂ ਸ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਸੋ ਣ
ਦੀ ਕੋ ਸ਼ ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ
• ਸੋ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਇਸਨਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁੱ ਝ ਪੜ੍ਹੋ
• ਸੋ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ
•	ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝਪਕੀ ਨਾ ਲਵੋ
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ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਈ
ਤਰੀਕੇ ਹਨ
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ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ , ਜਾਂਚੋ , ਇਲਾਜ ਕਰੋ

ਹੈ ਪ ਾਟਾਈਟਿਸ ਦੌ ਰ ਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ

ਹੈ ਪ ਾਟਾਈਟਿਸ ਖੂ ਨ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੱ ਤ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਰ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਹੈ ਪ ਾਟਾਈਟਿਸ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ
ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂ ਸ ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ

ਤੰ ਦੁ ਰੁ ਸ ਤ ਰਹੋ

ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
• ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘੱ ਟ ਰੱ ਖੋ
•	ਜਿਸ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱ ਚ , ਸ਼ੱ ਕਰ ਅਤੇ
ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਵੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੂੰ ਘੱ ਟ ਖਾਉ
•	ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਉ
•	ਫ਼ਿਟ ਰਹੋ
•	ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ
	ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ

ਲੱ ਛਣ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੀ
ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਕਰੀਏ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਘੱ ਟ ਕਰੀਏ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਜਿਗਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਹੀ ਸਭਤੋਂ
ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਣ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸ ੀ ਕਰ ਸੱ ਕਦੇ
ਹੋ

ਭੰ ਗ ਲੈ ਣਾ ਘੱ ਟ ਕਰੀਏ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰ ਗ ਦਾ ਸੇ ਵ ਨ ਜਿਗਰ ਉੱਤੇ ਘਾਵ ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਚਰਬੀਦਾਰ ਖਾਣਾ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ

ਚਰਬੀਦਾਰ ਖਾਣਾ ਜਿਗਰ ਵਿੱ ਚ ਰੂ ਕ ਾਵਟ
ਪੈ ਦ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪ ਾਟਾਈਟਿਸ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ ਕ ਾਰ ਦੇ
ਲੱ ਛਣ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦੇ ।
ਪਰ ਕੁੱ ਝ ਲੋ ਕ ਮਹਿਸੂ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:
• ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣ ਾ
• ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ
• ਕੁੱ ਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
• ਸੋ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ

ਨਿਅਮਤ
ਖੂ ਨ ਜਾਂਚ
ਜ਼ਰੂ ਰ
ਕਰਵਾਉ
ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਚਿੰ ਤਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਪ ਾਟਾਈਟਿਸ ਹੈ ਲ ਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800
33 20 10 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ ।

