
ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ (ਦੋ-ਧਰੂਵੀ ਡਵਕਾਰ) ਇੱਕ ਮਾਨਡਸਕ ਡਬਮਾਰੀ ਹੈ। 

ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਮਜ਼ਾਜ ਡਵੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਡਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਮਆਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਦਾਅ ਦੇ ਵਕਡਫ਼ਆਂ ਡਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਦਾਅ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਡਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 
ਜਾਂ ਡਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਰਡਹੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਦਾਅ ਡਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਡਵਅਕਤੀ ਡਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਕਾਫੀ ਡਚੜਡਚੜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਵਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡਜਹੇ ਡਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ (ਭੁਲੇਖੇ), 
ਜਾਂ ਉਹ ਅਡਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ, ਸੁਣ, ਮਡਹਸੂਸ ਕਰ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਡਵੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਮਨੋ-ਭਰਮ)।

ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਲਗਭਗ 1-2% ਜਨਸੰਡਖਆ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਡਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਡਕਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜੈਡਵਕ ਡਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ 
ਪਡਰਵਾਰਕ ਇਡਤਹਾਸ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਉ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਇਪੋਲਰ 
ਡਿਸਆਰਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ-ਡਮਆਦ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਹੈ ਡਜਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਡਵਰਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਡਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 
ਸੰਯੋਜਨ, ਮਨੋਡਵਡਗਆਨਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•	 ਡਮਜ਼ਾਜ ਨੰੂ ਸਡਥਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ	ਂ
•	 ਮਨੋਰੋਗ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆ	ਂ

•	 ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਡਮਜ਼ਾਜ ਨੰੂ ਸਡਥਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡਵਆਡਖਆ ਕਰੇਗੀ। ਮਨੋਰੋਗ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ 
ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.dhi.health.nsw.gov.au/tmhc ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਮਜ਼ਾਜ ਨੰੂ ਸਡਥਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਡਮਜ਼ਾਜ ਨੰੂ ਸਡਥਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਮਜ਼ਾਜ ਡਵੱਚ ਬਹੁਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਨੰੂ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਵੱਚ ਡਮਜ਼ਾਜ ਨੰੂ ਸਡਥਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ 
ਡਕਸਮਾਂ ਹਨ: ਡਲਥੀਅਮ, ਵਾਲਪ੍ਰੋਰੇਟ, ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪੀਨ ਅਤੇ ਲੈਮੋਟ੍ਰੀਜੀਨ।

ਡਲਥੀਅਮ
ਡਲਥੀਅਮ, ਸ਼ੁਦਾਅ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਡਵੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਡਲਥੀਅਮ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਡਲਥੀਅਮ ਲਤ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਡਲਥੀਅਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਡਕਸੇ 
ਅਣਚਾਹੀ ਪ੍ਰਡਤਡਕਡਰਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਡਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ 
ਡਕਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ: 

ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ

Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ

ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ - ਦਵਾਈ ਡਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਕ ਦਵਾਈ 
ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਡਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰਕਾਰਿ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਡਮਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਡਕ ਬਾਇਪੋਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਿੇ ਵਾਸਤੇ ਡਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਪੁੱਛੋ।

ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਕਟਰੀ ਇਡਤਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਿੀ ਦਵਾਈ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਡਵੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਵਰਗੇ ਹੀ 
ਲੱਛਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰੋ। 

ਅਲਕੋਹਲ (ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ, ਅਤੇ ਕਾਕਟੇਲ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ), ਤਮਾਕੂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਾਂ ਸੀਡਮਤ ਕਰੋ। ਅਲਕੋਹਲ, ਤਮਾਕੂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਿੇ ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਡਵਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਾਰਮਾਡਸਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਬਾਇਪੋਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੇ 
ਡਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਡਸਰਫ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਡਰਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ 
ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਿੀ ਡਬਮਾਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਡਵਡਸ਼ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

Medimate ਡਕਤਾਬਚਾ, ਜੋ ਡਕ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਡਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਡਸਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਡਵੱਚ, ਡਮਜ਼ਾਜ ਸਡਥਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਡਵੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਕਤਾਬਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਡਬੰਗ ਸਰਡਵਸ ਮੈਿੀਡਸਨਵਾਈਜ਼ (NPS) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  
www.nps.org.au/translated-health-information-about-medicines ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਇੰਗਡਲਸ਼ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਬੋਲਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਡਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਡਕਸੇ ਪਡਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ 
ਦੋਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਡਸਖਲਾਈ ਡਮਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਡਸਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਡਟੰਗ ਐਿਂ ਇੰਟਰਡਪ੍ਰਡਟੰਗ ਸਰਡਵਸ (TIS) ਨੰੂ 131	450 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਡਦਨ, ਚੌਵੀਸੌ ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਡਹੰਦੀ ਹੈ।

ਡਲਥੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੱਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਡਲਥੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ

ਡਲਥੀਕਾਰਬ	
(Lithicarb)	

ਡਕਊਲੋਨਮ	
(Quilonum)	SR

•		ਪੇਟ ਦਰਦ
•		ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫਰਕਣਾ
•		ਡਪਆਸ ਦਾ ਵਧ ਲਗਣਾ	
•		ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
•	 ਸੋਰਾਇਡਸਸ (ਚਮੜੀ ਤੇ ਜਲਨ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਬਮਾਰੀ)	
ਡਕੱਲ (ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਡਜਸ 
ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)

•		ਭਾਰ ਵੱਧਣਾ

•		ਭਾਰ ਦਾ ਘਟਣਾ
•		ਮੂੰ ਹ ਸੁੱਕਣਾ
•		ਲਾਰ ਦਾ ਵਧਣਾ
•		ਵਾਲ ਝੜਣੇ
•		ਮੂੰ ਹ ਡਵੱਚ ਧਾਤ ਦਾ 

ਸੁਆਦ

ਜੇਨਡਰਕ ਨਾਮ ਆਮ ਮਾੜੇ-ਪ੍ਰਭਾਵਬ੍ਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ

BIPOLAR DISORDER

ਇਸ ਡਕਤਾਬਚੇ ਡਵੱਚ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਿ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

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



ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੈਮੋਟ੍ਰੀਜੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਮਾਮਡਲਆਂ ਡਵੱਚ ਦਾਣੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮੋਟ੍ਰੀਜੀਨ ਦੀ 
ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਡਵਕਡਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਡਕ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਲੈਮੋਟ੍ਰੀਜੀਨ ਡਕਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਡਦੱਡਤਆਂ ਡਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਡਵਕਡਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:

•	 ਦਾਣੇ
•	 ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਪੱਕਣਾ)

•	 ਤੁਹਾਿੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਡਲਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਛਾਲੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਡਦਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ 
ਹੋ।

ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕਟਰੀ ਇਡਤਹਾਸ, ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਬਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਡਹਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਡਜੰਨੀ 
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਡਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਡਹਲਾਂ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਲਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਡਪਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਦੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਡਬਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਰਾ 
ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੰੂ ਨਾ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪਾਈਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ: 

ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਲਥੀਅਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਡਵੱਚ ਡਲਥੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਯਡਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਡਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਖੂਨ ਡਵੱਚ ਬਹੁਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਡਲਥੀਅਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਡਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•	 ਉਲਝਣ
•	 ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ
•	 ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ

•	 ਕੰਬਣੀ ਆਉਣੀ
•	 ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕਣਾ
•	 ਦੌਰੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਡਲਥੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਿੇ ਥਾਈਰੋਇਿ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ 
ਿਾਕਟਰ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਡਨਯਡਮਤ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਲਥੀਅਮ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਥਾਈਰੋਇਿ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ 
ਪੱਧਰਾਂ ਡਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਿੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮਕ ਦਾ ਤੁਹਾਿੇ ਸਰੀਰ ਡਵੱਚ ਡਲਥੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਆਮ ਡਨਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਡਵੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਮਾਤਰਾ ਡਵੱਚ 
ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਡਦਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਡਕਸ ੇਵੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਲੈਂਦ ੇਹ।ੋ 

ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ
ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਨੰੂ ਸ਼ੁਦਾਅ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਦੀ ਲੰਮੀ ਡਮਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਦਾਅ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਤੁਹਾਿੇ ਡਜਗਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕ ਤੁਹਾਿਾ ਡਜਗਰ ਡਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਡਨਯਡਮਤ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ: 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨੀਂਦਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿ੍ਰਾਈਡਵੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।  

ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪਾਈਨ (Carbamazepine)
ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪਾਈਨ, ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਵਰਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ।  

ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪਾਈਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਖੂਨ ਡਵੱਚ ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਖੂਨ ਡਵੱਚ ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪਾਈਨ 
ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਨਯਡਮਤ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਵੈਲਪ੍ਰੋਏਟ ਏਪੀਡਲਮ	(Epilim) •	 ਡਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ
•	ਉਲਟੀ
•	ਥਕਾਵਟ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨੀ
•	ਉਲਝਣ ਡਵੱਚ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	ਭਾਰ ਵੱਧਣਾ
•		ਸਰੀਰ ਡਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ 

ਹੋਣਾ (ਫੁੱਲਣਾ)

•		ਵਾਲ ਝੜਣੇ
•		ਹਾਰਮੋਨ ਸਬੰਧੀ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ
•		ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫਰਕਣਾ

ਜੇਨਡਰਕ ਨਾਮ ਆਮ ਮਾੜੇ-ਪ੍ਰਭਾਵਬ੍ਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪਾਈਨ	
(Carbamazepine)

ਟੇਗਰਟੋਲ	
(Tegretol)

•		ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਸਡਥਰਤਾ
•		ਨੀਂਦ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨੀ
•		ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
•		ਡਸਰਦਰਦ

•		ਡਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ
•		ਦੋ-ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਦਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ
•		ਚਮੜੀ ਤੇ ਦਾਣੇ

ਜੇਨਡਰਕ ਨਾਮ ਆਮ ਮਾੜੇ-ਪ੍ਰਭਾਵਬ੍ਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ

ਲੈਮੋਟ੍ਰੀਜੀਨ	(Lamotrigine) ਲੈਡਮਕਟਲ	
(Lamictal)

•	 ਡਸਰਦਰਦ
•	ਮੂੰ ਹ ਸੁੱਕਣਾ
•	ਕਬਜ਼
•	ਉਨੀਂਦਰਾ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

•		ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫਰਕਣਾ
•		ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਸਡਥਰਤਾ
•		ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
•		ਧੁੰ ਦਲਾ ਡਦੱਖਣਾ

ਜੇਨਡਰਕ ਨਾਮ ਆਮ ਮਾੜੇ-ਪ੍ਰਭਾਵਬ੍ਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪਾਈਨ ਦੀ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਡਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਸੌਣ ਡਵੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਾਮਾਜ਼ੇਪਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 
ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨੀਂਦ ਡਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਲਥੀਅਮ, ਗਰਭ-ਡਨਰੋਧ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੈਮੋਟ੍ਰੀਜੀਨ (Lamotrigine)
ਲੈਮੋਟ੍ਰੀਜੀਨ, ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਿਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਡਵੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲੈਮੋਟ੍ਰੀਜੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 
ਤਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਲੈਮੋਟ੍ਰੀਜੀਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਲੈਮੋਟ੍ਰੀਜੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ: 


