
Keep Antibiotics Working

1. UTI ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

2. UTI ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਵਿਸ਼ਾਬ ਨਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTI) ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਬ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਹੱਸੇ ਵਿੱਚ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਨਿਦਾਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਬ ਨਿੱਚ ਡੁਬਾਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਡੰਡੀਆ ਂਨਿਰਫ ਕੈਨਿਟਰਾ ਂਦੇ ਨਬਿਾ ਂ65 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਿੱਚ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਿ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਰਲ ਿੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਿਣੇ ਵਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ। 

ਕਾਫ਼ੀ ਿਾਰਾ ਤਰਲ ਿਦਾਰਿ (6-8 ਗਲਾਿ) ਿੀਓ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਿੀਂ ਨਦਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ, 
ਅਤੇ ਨਿਆਿੇ ਮਨਹਿੂਿ ਿਾ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਿਕਰ ਗਰਮ ਮੌਿਮ ਦੇ ਦੌਰਾਿ। 

ਬਹੁਤ ਨਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਗਿੈ ਿਾਲੇ ਨਡਰ ੰਕ ਜਾ ਂਕੈਫੀਿ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਿੇ ਨਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਕਬਿ ਨੂੰ ਰੋਕੋ; ਜੇ ਲੋੜ ਹਿੋੇ ਤਾ ਂਿਲਾਹ ਮੰਗੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਨਬਟੀਿ ਹੈ, ਤਾ ਂਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਿੱਧਰਾ ਂ'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ।

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਆਿਣੀ ਅੰਤੜੀ ਤੋਂ ਆਿਣੇ ਬਲੈਡਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ: 
· ਜਣਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਾਫ ਅਤੇ ਿੁੱਕਾ ਰੱਖੋ; ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਿਾਬਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
· ਅਿੰਜਮਤਾ ਿੈਡਾ ਂਨੂੰ ਅਕਿਰ ਬਦਲੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਗੱਲਾ ਹੋ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂਜਣਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ
· ਿੈਕਿ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ
· ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿੈਕਿ ਤੋਂ ਿਨਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੀ ਯਿੋੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਾਣੀ ਿਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਟੌਇਲਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਣਿ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿੱਛੇ ਿੱਲ ਿੂੰਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ UTI ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 
D-mannose ਜਾ ਂਕੈ੍ਿਬੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਿੂਰਕ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ

ਗੁਰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਬ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ

ਬਲੈਡਰ ਨਿਸ਼ਾਬ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਨਿਸ਼ਾਬ ਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ 
ਿਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ 

UTIs ਨੂੰ ਨਕਿੇਂ ਰੋਨਕਆ ਜਾਿੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਲਈ ਆਿਣੇ ਫਾਰਮਾਨਿਿਟ ਜਾ ਂਜੀਿੀ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ ਵਿਆਦਾ ਿੀਓ

ਵਿਸ਼ਾਬ ਨਲੀ ਦੀਆਂ  
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ (UTIs) 
ਸ਼ੱਕੀ UTI ਬਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਤਾਬਚਾ 



· ਨਜਿਿੀ ਗਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਜਾ ਂ
ਬੇਅਰਾਮੀ 

· ਿੰਭੋਗ ਿਾਲ ਫੈਲਣ ਿਾਲੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂ(STI) 

· ਮੀਿੋਿਾਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਜਾ ਂਬਾਅਦ ਯੋਿੀ ਨਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

ਵਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੀ ਹੋ  
ਸਕਦੇ ਹਨ: 

· ਦਰਦ 

· ਕਬਿ 

· ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ 

· ਉਦਾਿ ਨਮਿਾਜ 

· ਢੁੱਕਿੀਂ ਮਾਤਰਾ ਨਿਚ 
ਤਰਲ ਿਾ ਿੀਣਾ 

ਹੋਰ ਚੀਿਾ ਂਵਜਹੜੀਆ ਂਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾ ਂ
ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ:

· ਮਾੜੀ ਿੀਂਦ

· ਦਿਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਿ੍ਰਭਾਿ 

· ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ

· ਰੁਟੀਿ ਜਾ ਂਘਰੇਲੂ 
ਿਾਤਾਿਰਣ ਨਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ

· ਨਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਜਲਿ ਦੇ ਿਾਲ ਦਰਦ ਹੋਣਾ 

· ਰਾਤ ਿੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਬ ਕਰਿ ਦੀ ਿਿੀਂ ਲੋੜ 

· ਨਿਸ਼ਾਬ ਧੁੰਦਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦਾ ਹੈ 

· ਆਮ ਿਾਲੋਂ ਨਿਆਦਾ ਿਾਰ ਨਿਸ਼ਾਬ ਕਰਿਾ 

· ਤੁਰੰਤ ਨਿਸ਼ਾਬ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਮਨਹਿੂਿ ਹੋਣੀ 

· ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਬ ਨਿੱਚ ਖੂਿ 

· ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਨਹੱਿੇ ਨਿੱਚ ਦਰਦ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਿੇਸ਼ੇਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਆਿਲਾਈਿ  
www.gov.uk/get-coronavirus-test 'ਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਟੈਿਟ ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਅਤੇ  
www.gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਤਾਿਾ ਿਲਾਹ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ

· ਕੰਬਣਾ ਜਾ ਂਿਰੀਰ ਦਾ ਨਹੱਲਣਾ 

· ਿੱਧ ਜਾ ਂਘੱਟ ਤਾਿਮਾਿ 

· ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਠ ਨਿੱਚ ਿਿਲੀਆ ਂਦੇ ਨਬਲਕੁਲ 
ਹੇਠਾ ਂਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ

ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾ ਂਵਿੱਚ ਵਚੰਨ੍ਹ/ਲੱਛਣ: ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕਮਿੋਰ ਬਾਲਗਾ ਂਵਿੱਚ UTI 
ਦੇ ਲੱਛਣ: 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਵਥਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂ
ਲੱਛਣਾ ਂ'ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ:

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ:

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਕੋਨਿਡ ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂNHS111, ਨਕਿੇ ਫਾਰਮਾਨਿਿਟ ਜਾ ਂਆਿਣੇ ਜੀਿੀ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਿ ਿੇਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕ ਦਿਾਈਆ ਂਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਿਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰਿਾਰ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਨਿੱਚ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ

3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੜੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

· ਆਮ ਿਾਲੋਂ ਨਿਆਦਾ ਿਾਰ 
ਨਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ 

· ਿਿੀਂ ਜਾ ਂਿਧੀ ਹੋਈ ਉਲਝਣ, 
ਨਿਿਹਾਰ ਨਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾ ਂ
ਿੈਰਾ ਂਨਿੱਚ ਅਿਨਿਰਤਾ 

· ਿੱਧ ਜਾ ਂਘੱਟ ਤਾਿਮਾਿ 

· ਕੰਬਣਾ ਜਾ ਂਿਰੀਰ ਦਾ ਨਹੱਲਣਾ 



· ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕ ਦਿਾਈਆ ਂਨਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆ ਂ 
ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾ ਂਲਈ ਜਾਿ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਹੋ 
ਿਕਦੀਆ ਂਹਿ, ਿਰ ਨਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾ ਂ 
ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ  
ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

· ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕ ਤਹੁਾਡ ੇਿਰੀਰ ਨੂੰ ਬਕੈਟੀਰੀਆ 
ਰੋਧਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਿ, ਨਜਿ ਿਾਲ ਤਹੁਾਡੀ ਅਗਲੀ 
UTI ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਿਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ/ਨਰਸ/ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਐਂਟੀਬਾਇਓਵਟਕ ਦਿਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਸਲਾਹ

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ:

ਉਿ ਿੇਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕ ਦਿਾਈਆ ਂਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਿਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰਿਾਰ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਨਿੱਚ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ

3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੜੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

· ਿਿੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਲਾਹ ਅਤੇ 
ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਿਲਾਹ ਦੇ 
ਿਕਦੇ ਹਿ (ਿੈਰਾਿੀਟਾਮੋਲ ਜਾ ਂ
ਆਈਬੂਿ੍ਰੋਨਫਿ) 

· ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕ ਲੈਣ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਿ੍ਰਭਾਿਾ ਂ 
ਨਿੱਚ ਛਾਲੇ, ਧੱਫੜ, ਉਲਟੀਆ ਂਅਤੇ ਦਿਤ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਿ; ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਨਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਿਲਾਹ ਲਿੋ

· ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੱਖੋ, ਨਿਰਫ ਤਾ ਂਹੀ 
ਲਿੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿੇਸ਼ੇਿਰ ਇਹਿਾ ਂ
ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੇਿੇ

· ਰਾਤ ਿੇਲੇ ਜਾ ਂਿੈਕਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਿਲਾਹ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ  

· ਯੋਿੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮੀਿੋਿਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਲੀਆ ਂਕੁਝ ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ 

· ਕਾਫ਼ੀ ਿਾਰਾ ਤਰਲ ਿਦਾਰਿ 
ਿੀਓ ਤਾ ਂਨਕ ਤੁਿੀਂ ਨਦਿ ਿੇਲੇ 
ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਿੀਲੇ 
ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਿ 
ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਮੌਿਮ ਦੌਰਾਿ  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ UTI ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਦਖੇਭਾਲ ਦ ੇਵਿਕਲਿ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦ:ੇ

· ਜਾਚਂ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਬ ਦਾ 
ਿਮੂਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਹ ਿਕਦੇ ਹਿ 

· ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਜਾ ਂਉਿ ਿੇਲੇ 
ਿਰਤਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾ ਂ
ਨਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਂਤੁਿੀਂ 
ਬਦਤਰ ਮਨਹਿੂਿ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕ ਦਿਾਈ ਨਦੱਤੀ 
ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ  

· ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਿੇ ਹੋਰ ਨਿਹਤ 
ਿੰਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਭੇਨਜਆ ਜਾ 
ਿਕਦਾ ਹੈ

· ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰੋਿਾਿਾ 4 
ਿਾਰ, ਿੈਰਾਿੀਟਾਮੋਲ ਲਓ 

· UTI ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿ 
ਲਈ ਕੈ੍ਿਬੇਰੀ ਉਤਿਾਦਾ ਂਜਾ ਂ
ਨਿਿਟਾਈਨਟਿ ਿੁੜੀਆ ਂਦਾ 
ਿਮਰਿਿ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿ ਿਮੇਂ 
ਕੋਈ ਿਬੂਤ ਿਹੀਂ ਹੈ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਿਰੂਰੀ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਕੰਬਣੀ, ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਅਤੇ 
ਿੱਨਠਆ ਂਦਾ ਦਰਦ 

ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਨਿੱਚ ਮਨਹਿੂਿ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਿੁਿਤ ਹੋ ਜਾ ਂਅਿਿਸ਼ਟ 
ਢੰਗ ਿਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ 

ਤਾਿਮਾਿ 38ºC ਤੋਂ ਉੱਿਰ ਜਾ ਂ
36ºC ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਠ ਨਿੱਚ ਿਿਲੀਆ ਂਦੇ 
ਨਬਲਕੁਲ ਹੇਠਾ ਂਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ 

ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਮੜੀ

ਿਾਰਾ ਨਦਿ ਨਿਸ਼ਾਬ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਿਾਹ ਲੈਣ ਨਿੱਚ ਨਦੱਕਤ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਬ ਨਿੱਚ ਖੂਿ 
ਨਦੱਿਦਾ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਿੇਸ਼ੇਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ UTI ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਅਤੇ: 

ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਵਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਭਾਿੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਿਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਆਿਣੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ  
ਲੱਛਣ ਵਕੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾ ਂਸਲਾਹ ਮੰਗੋ 

TARGET is operated by the UK Health Security Agency. Developed in collaboration with professional medical bodies, 
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· ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਨਿਆਦਾ ਨਿਗੜ ਰਹੇ ਹਿ, ਜਾ ਂਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਦੇ 2 ਨਦਿਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਿੁਧਰ
ਿਹੀਂ ਰਹੇ ਹਿ

· ਤੁਿੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ, ਮਰਦ ਹੋ ਜਾ ਂਹਾਲ ਹੀ ਨਿੱਚ ਆਿਰੇਸ਼ਿ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ

111 ਡਾਇਲ ਕਰੋ 
(ਿਕੌਟਲੈਂਡ)

ਜੀਿੀ ਿ੍ਰੈਕਵਟਸ  
(ਿੌਰਦਰਿ ਆਇਰਲੈਂਡ)

NHS 111  
(ਇਗੰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਿੇਲਿ)

www.111.nhs.uk www.111.wales.nhs.uk www.nhs24.scot

ਆਿਣੀ ਜੀਿੀ ਿ੍ਰੈਕਵਟਸ ਨਾਲ ਸਿੰਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ

http://www.111.nhs.uk
http://www.111.wales.nhs.uk
http://www.nhs24.scot

