
ਡਾਇਆਜ਼ੇਪੈਮ (Diazepam)
ਓਕਸਾਜ਼ੇਪੈਮ (Oxazepam) 
ਨਾਈਟ੍ਾਜ਼ੇਪੈਮ (Nitrazepam) 
ਟੇਮਾਜ਼ੇਪੈਮ (Temazepam)
ਲੋਰਾਜ਼ੇਪੈਮ (Lorazepam) 
ਕਲੋਨਾਜ਼ੇਪੈਮ (Clonazepam)
ਅਲਪਰਾਜ਼ੋਲਾਮ (Alprazolam)
ਮਮਤੈਜ਼ਲਮ (Midazolam)

ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ  ਬ੍ਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ

ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਕੀ ਹਨ?
ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਮਜਹੀ ਮਕਸਮ ਹੈ ਮਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਿਰ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਆਮ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਮਵੱਚ ਮਦਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਮੈਨੰੂ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਕਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨੀਂਦ ਸਬੰਧੀ 
ਕੁਝ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਮਮਆਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਦਾਅ ਦੀ ਸਮੱਮਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮਮਆਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ 
ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਨੋਰੋਗ-ਮਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਦਾਸੀ ਮਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ। 

ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਮਆਦ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਯਮਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਮਹਸੂਸ 
ਕਰੋ ਮਕ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮਬਮਾਰ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਧਆਨ ਦੇਵੋ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਮਕਵੇਂ ਲਵਾਂ?
ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੱਚ 
ਮਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਮਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਮਾਗ ਮਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸ਼ਾਂਤ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ

Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ
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BENZODIAZEPINES

Valium™, Ducene™, Antenex™
Serepax™, Murelax™, Alepam™
Mogadon™, Alodorm™
Temaze™, Normison™
Ativan™
Rivotril™, Paxam™
Xanax™, Kalma™, Alprax™
Hypnovel™



ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ

ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਸਮ ਦੀਆਂ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਮੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।   

ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ ਮਕਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮਾੜਾ ਪ੍ਭਾਵ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਮਕਸੇ ਅਣਚਾਹੀ ਪ੍ਮਤਮਕਮਰਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਮਕ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਕਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਉਨੀਂਦਰਾ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•	 ਮਸਰ ਹਲਕਾ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
•	 ਉਲਝਣ
•	 ਅਸਮਿਰਤਾ ਜਾਂ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਡਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ
•	 ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ

ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡ੍ਾਈਮਵੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ 
ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਮਰਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਬਲਕੁਲ 
ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਬਮਾਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ 
ਮਵਮਸ਼ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਮਮਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 
ਮਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮਕ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਕਵੇਂ 
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ। 

Medimate ਮਕਤਾਬਚਾ, ਜੋ ਮਕ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਵੱਚ, 
ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਤਾਬਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਪ੍ਸਕ੍ਾਈਮਬੰਗ ਸਰਮਵਸ ਮੈਡੀਮਸਨਵਾਈਜ਼ (NPS) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  
www.nps.org.au/translated-health-information-about-medicines ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਯਮਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ 
ਕਰ ਮਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਵਦਡ੍ਾਲ (ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੇ) ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ, 
ਜਾਂ ਦੁਰਲਭ ਸਮਿਤੀਆਂ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ 
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਮਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਨੰੂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ 
ਇਮਤਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ 
ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਮਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਮਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਮਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ 
ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣ। 

ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਮਕਸੇ ਵੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 
ਉਹਨਾਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।  

ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਕੋਹਲ (ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ, ਅਤੇ ਕਾਕਟੇਲ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ) ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਮਕਉਂਮਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਆਦਾ ਉਨੀਂਦਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿ (ਭੰਗ, ਐਮਫੇਟੇਮੀਨ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿ) ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਲਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਇੰਗਮਲਸ਼ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਬੋਲਣ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਮਕਸੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਸਖਲਾਈ 
ਮਮਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਟ੍ਾਂਸਲੇਮਟੰਗ ਐਡਂ ਇੰਟਰਮਪ੍ਮਟੰਗ ਸਰਮਵਸ (TIS) ਨੰੂ 131 450 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ 
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਮਦਨ, ਚੌਵੀਸੌ ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਮਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਕਤਾਬਚੇ ਮਵੱਚ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਾਂਡ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Adapted from Sydney & South Western Sydney LHD Mental Health Services, Consumer Medication Brochure Series (2009).


