
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਿਾਕਟਰੀ ਡਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਡਸਕ ਡਸਹਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

•	 ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਡਦਨ ਦੇ ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸ ਮਡਹਸੂਸ 
ਕਰਨਾ

•	 ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ ਡਵੱਚ ਡਦਲਚਸਪੀ ਚਲੀ ਿਾਣੀ ਡਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ  
ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ

•	 ਊਰਿਾ ਦੀ ਘਾਟ
•	 ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਡਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀ
•	 ਭੁੱਖ ਡਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀ
•	 ਸੈਕਸ ਸਿੰਧੀ ਇੱਛਾ ਡਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀ

•	 ਨਾਉਮੀਦੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਡਨਕੰਮਪੁਣਾ ਿਾਂ ਦੋਸ਼  
ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

•	 ਡਧਆਨ ਕੇਂਡਦ੍ਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਿਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ  
ਲੈ ਸਕਣਾ

•	 ਵਧੇਰਾ ਡਚੜਡਚੜਾਪਨ ਿਾਂ ਗੁੱਸਾ
•	 ਵਧੀ ਹੋਈ ਿੇਚੈਨੀ 
•	 ਮੌਤ ਿਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਡਤਆ ਦੇ ਡਵਚਾਰ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਡਤਆਂ ਲਈ ਡਦਨ ਦੇ ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡਕੰਨਾ ਆਮ ਹੈ?
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਡਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਡਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱਡਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਡਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡਕਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਡਿਨ੍ਹ ਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•	 ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਡਰਵਾਰਕ ਇਡਤਹਾਸ
•	 ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਡਿਤੀਆਂ ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਡਰਸ਼ਡਤਆਂ ਸਿੰਧੀ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ, ਅੱਿਰਾਪਣ ਿਾਂ ਸੋਗ
•	 ਦੂਿੀਆਂ ਡਿਮਾਰੀਆਂ

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਕਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਡਿਨਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਿ ਉਪਲਿਧ ਹਨ?
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਡਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

•	 ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਡਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਦੁਿਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਡਵੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਿਾਂ 
ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਸਮੇਤ, ਡਸਰਫ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•	 ਗੱਲਿਾਤ ਨਾਲ ਇਲਾਿ ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਿੌਡਧਕ ਡਵਹਾਰ ਨਾਲ ਇਲਾਿ (Cognitive	Behaviour	Therapy	-	CBT). ਇਸ ਡਵੱਚ 
ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ, ਮਨੋਡਵਡਗਆਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਿਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਰਗੇ ਡਕਸੇ ਮਾਨਡਸਕ ਡਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੋਗ ਇਲਾਿ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡਨਪਟਣ ਡਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

•	 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਕਨਵਲਡਸਵ ਿੇਰੇਪੀ (ECT) ਅਡਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਿ ਹੈ ਡਿਸ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਿਾਂ 
ਦੂਿੇ ਇਲਾਿਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ECT ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਡਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਾਰੇ 
ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਿੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਡਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਡਸਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰ ਿਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਕਾਿੂ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਦੁਿਾਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 
ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਨੰੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਿਮਾਰੀਆਂ, ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਨ ਿਾਂ ਪਡਹਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕਟਰੀ ਇਡਤਹਾਸ 
ਿਾਰੇ ਡਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਣਕਾਰੀ ਡਦਓ।

ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਿਾਂ ਿੜੀ-ਿੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਦੱਸੋ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਿੀ ਦਵਾਈ 
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ

Punjabi/ਪੰਿਾਿੀ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ - ਦਵਾਈ ਡਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
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ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਿਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਡਤਆ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਡਹਲੀ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਿਾਂ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਿਾ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕ ਿਾਂ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਿਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਿਦਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਰੋਟੌਡਨਨ ਡਸਨਿ੍ਰੋਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਰੋਟੌਡਨਨ ਡਸਨਿ੍ਰੋਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

•	 ਉਲਝਣ ਡਵੱਚ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	 ਮਨੋ-ਭਰਮ ਆਉਣੇ। ਮਨੋ-ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਡਵਅਕਤੀ ਅਡਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ 

ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸੁੰ ਘਦਾ ਿਾਂ ਸੁਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਅਸਲ ਡਵੱਚ ਉੱਿੇ ਹੁੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

•	 ਿੇਚੈਨ ਿਾਂ ਡਵਆਕੁਲ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

•	 ਡਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ
•	 ਿਲੱਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ
•	 ਿੁਖਾਰ
•	 ਡਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ
•	 ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਕੜਨਾ ਿਾਂ ਫਰਕਣਾ
•	 ਦੌਰੇ ਿਾਂ ਕੜਵੱਲ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਫਾਰਮਾਡਸਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਦਵਾਈ 
ਦੇ ਡਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਦੀਲੀ ਡਸਰਫ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰਕਾਰਿ ਰੱਖੋ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਡਮਲਣ ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਲੈ ਿਾਓ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਡਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਿੇ ਵਾਸਤੇ ਡਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਡਰਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਿਵਾਿ 
ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਿੀ ਡਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਡਵਸ਼ੀਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਅਲਕੋਹਲ (ਵਾਈਨ, ਿੀਅਰ, ਅਤੇ ਕਾਕਟੇਲ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਿਾਂ), ਤਮਾਕੂ ਿਾਂ ਦੂਿੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਿਚੋ ਿਾਂ ਸੀਡਮਤ ਕਰੋ। ਅਲਕੋਹਲ, ਤਮਾਕੂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿ ਤੁਹਾਿੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਡਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Medimate	ਡਕਤਾਿਚਾ, ਿੋ ਡਕ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਡਵੱਚ ਉਪਲਿਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਡਸਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਡਵੱਚ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ 
ਦਵਾਈਆਂ, ਿਾਂ ਦੂਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਡਵੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਕਤਾਿਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਡਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਰਡਵਸ ਮੈਿੀਡਸਨਵਾਈਜ਼ (NPS) ਦੀ ਵੈਿਸਾਈਟ www.nps.org.au/translated-health-information-about-medicines	
ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਕਟਰੀ ਇਡਤਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਿੀ ਦਵਾਈ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਿੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਡਵੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਿਾਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰੋ। 

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

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਿਾਂ ਫਾਰਮਾਡਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਡਕਸੇ ਪਡਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਿਾਂ 
ਦੋਸਤ ਦੀ ਿਿਾਏ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਕਟਰੀ ਸ਼ਿਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਡਸਖਲਾਈ ਡਮਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ ਿਾਂ 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 ਉਪਲਿਧ ਰਡਹੰਦੀ ਹੈ।

DEPRESSION

ਇਸ ਡਕਤਾਿਚੇ ਡਵੱਚ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿ੍ਰਾਂਿ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

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



ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਡਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਿਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਡਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਡਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਡਨਯਡਮਤ ਰੂਪ ਡਵੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਡਤਆਂ ਤਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ 
ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਡਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਦੀਲੀ 
ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਕਸਮਾਂ ਡਕਹੜੀਆਂ ਹਨ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਕਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਦੀ 
ਡਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਕਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਕਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਕਸੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ 
ਅਣਚਾਹੀ ਪ੍ਰਡਤਡਕਡਰਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਡਕਸੇ ਲੰਮੀ ਡਮਆਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਚੋਣਵੇਂ ਸੇਰੋਟੌਡਨਨ ਡਰਉਪਟੇਕ ਇਨ੍ਹ ੀਿੀਟਰਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•	 ਡਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ
•	 ਿਦਹਜ਼ਮੀ (ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਡਹੱਸੇ ਡਵੱਚ ਿੇਆਰਾਮੀ, ਿਕਾਰ ਆਉਣੇ 

ਿਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਟ ਭਡਰਆ ਹੋਣ ਦਾ ਿੇਆਰਾਮੀ ਵਾਲਾ ਅਡਹਸਾਸ)
•	 ਡਿੱਿ ਪੀੜ
•	 ਦਸਤ
•	 ਕਿਜ਼ (ਅੰਤੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ)
•	 ਦਾਣੇ
•	 ਿਹੁਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
•	 ਿੇਚੈਨ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	 ਡਸਰਦਰਦ
•	 ਸੌਣ ਡਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਾਂ ਿਹੁਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਉਨੀਂਦਰਾ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	 ਕੰਿਣੀ ਆਉਣੀ
•	 ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ

ਸੇਰੋਟੌਡਨਨ ਅਤੇ ਨੌਰਐਿਰੀਨੈਡਲਨ ਡਰਉਪਟੇਕ ਇਨ੍ਹ ੀਿੀਟਰਜ਼  
(SNRIs)

ਸੇਰੋਟੌਡਨਨ ਅਤੇ ਨੌਰਐਿਰੀਨੈਡਲਨ ਡਰਉਪਟੇਕ ਇਨ੍ਹ ੀਿੀਟਰਜ਼ ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਦੋ 
ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸੇਰੋਟੌਡਨਨ ਅਤੇ ਨੌਰਐਿਰੀਨੈਡਲਨ। 

ਮੋਨੋਅਮਾਈਨ ਆਕਸੀਿੇਸ ਇਨ੍ਹ ੀਿੀਟਰਜ਼ (MAOIs)

ਦੂਿੀਆਂ ਡਕਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਵੱਚ 
ਮੋਨੋਅਮਾਈਨ ਆਕਸੀਿੇਸ ਇਨ੍ਹ ੀਿੀਟਰਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਵਰਡਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਡਕਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਦੱਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਿਨ ਿਾਰੇ ਿਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਸ ਤੋਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਿਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੜੀ-ਿੂਟੀਆਂ ਿਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਕਸਮ 
ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਿਾਰੇ ਵੀ ਡਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਿੇ ਮੈਂ ਡਿਹਤਰ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਡਦੰਦਾ/ਡਦੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਿੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਦੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਿੋ ਮਾਤਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਲੋ ਨਾ। ਆਪਣੀ 
ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਿੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਅਚਾਣਕ ਿੰਦ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਡਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਡਲਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਡਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•	 ਉਨੀਂਦਰਾ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	 ਮੂੰ ਹ ਡਵੱਚ ਸੁੱਕਾਪਣ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	 ਧੁੰ ਦਲਾ ਡਦੱਖਣਾ
•	 ਡਪਸ਼ਾਿ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਸਮੱਡਸਆ
•	 ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ (ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਡਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਿੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ  

ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਹੈ)
•	 ਭਾਰ ਡਵੱਚ ਵਾਧਾ
•	 ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ
•	 ਕਿਜ਼ (ਅੰਤੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ)
•	 ਡਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਿਾਂ ਅਡਨਯਡਮਤ ਧੜਕਣ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਡਕ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਡਲਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਕਟਰ ਦੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਈਆਂ ਿਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਿੋ ਮਾਤਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 
ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਲੋ ਨਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਡਲਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣਵੇਂ ਸੇਰੋਟੌਡਨਨ ਡਰਉਪਟੇਕ ਇਨ੍ਹ ੀਿੀਟਰਜ਼ (SSRIs)

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
ਇਸ ਡਕਸਮ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਡਲਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ 
ਸੇਰੋਟੌਡਨਨ ਨਾਮਕ ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਖਾਸ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੌਰਐਿਰੀਨੈਡਲਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੇਰੋਟੋਨੇਰਡਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆ ਂ
(NaSSAs)

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਵਆਕੁਲਤਾ ਿਾਂ ਸੌਣ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ 
ਡਕਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਸ ਡਕਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਦੋ ਖਾਸ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਸੇਰੋਟੌਡਨਨ ਅਤੇ ਨੌਰਐਿਰੀਨੈਡਲਨ। 

ਚੋਣਵੇਂ ਸੇਰੋਟੌਡਨਨ ਅਤੇ ਨੌਰਐਿਰੀਨੈਡਲਨ ਡਰਉਪਟੇਕ ਇਨ੍ਹ ੀਿੀਟਰਜ਼ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•	 ਡਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ
•	 ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ (ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਡਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਿੇ ਚਾਰੇ 

ਪਾਸੇ ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਹੈ)
•	 ਸੌਣ ਡਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
•	 ਅਸਧਾਰਨ ਸੁਪਨੇ
•	 ਿਹੁਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
•	 ਕਿਜ਼ (ਅੰਤੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ)
•	 ਕੰਿਣੀ ਆਉਣੀ
•	 ਿੇਚੈਨ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	 ਡਸਰਦਰਦ
•	 ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ

ਚੋਣਵੇਂ ਨੌਰਐਿਰੀਨੈਡਲਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੇਰੋਟੋਨੇਰਡਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ  
ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•	 ਉਨੀਂਦਰਾ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	 ਭੁੱਖ ਡਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਡਵੱਚ ਵਾਧਾ

ਵੇਨਲਾਫੈਕਸਾਈਨ
ਿੇਸਵੇਨਲਾਫੈਕਸਾਈਨ	
ਿੁਲੋਕਸੇਟਾਈਨ
ਡਰਿੋਕਸੇਟਾਈਨ	(NARI)

ਡਮਰਟਾਜ਼ੇਪਾਈਨ

ਿੇਨਡਰਕ ਨਾਮ ਿ੍ਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ

ਿੇਨਡਰਕ ਨਾਮ ਿ੍ਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ

ਐਮੀਡਟ੍ਰਪਟੀਡਲਨ	
ਕਲੋਮੀਪ੍ਰਾਮਾਈਨ	
ਿੋਿੀਏਡਪਨ	
ਿੋਕਸੇਡਪਨ
ਇਮੀਪ੍ਰਾਮਾਈਨ	
ਨੌਰਡਟ੍ਰਪਟੀਡਲਨ

ਡਸਟਾਲੋਪ੍ਰੈਮ
ਐਡਸਟਾਲੋਪ੍ਰੈਮ	
ਫਲੂਕਸੇਟਾਈਨ	
ਫਲੂਵੋਕਸਾਮਾਈਨ
ਪੈਰੋਕਸੇਟਾਈਨ	
ਸੇਰਟ੍ਰਾਲਾਈਨ

ਿੇਨਡਰਕ ਨਾਮ ਿ੍ਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ

ਫੇਨੇਲਜ਼ਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਡਨਲਸਾਈਪ੍ਰੋਮਾਈਨ
ਮੋਕਲੋਿੇਮਾਈਿ	
(MAO ਦਾ ਉਲਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕਣ 
ਵਾਲਾ ਇਨ੍ਹ ੀਿੀਟਰ)

ਿੇਨਡਰਕ ਨਾਮ  ਿ੍ਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ

ਿੇਨਡਰਕ ਨਾਮ ਿ੍ਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਡਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਡਲਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ (TCAs) ਦਵਾਈਆਂ
ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਡਲਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਿਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ  
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਨੋਅਮਾਈਨ ਆਕਸੀਿੇਸ ਇਨ੍ਹ ੀਿੀਟਰਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ-ਡਵਰੋਧੀ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•	 ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ (ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਡਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਿੇ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਹੈ)

•	 ਿਲੱਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ
•	 ਉਨੀਂਦਰਾ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	 ਸੌਣ ਡਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
•	 ਡਸਰਦਰਦ
•	 ਸਰੀਰ ਡਵੱਚ ਤਰਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਾਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਿਾਂ ਡਗੱਟੇ)
•	 ਧੁੰ ਦਲਾ ਡਦੱਖਣਾ
•	 ਭਾਰ ਡਵੱਚ ਵਾਧਾ

ਏਨਿੇਪ
ਐਨਾਫ੍ਰਾਡਨਲ
ਪ੍ਰੋਡਿਆਿੇਨ ਿਾਂ ਿੋਿੇਪ
ਿੇਪਟ੍ਰਾਨ
ਟੋਫ੍ਰਾਡਨਲ
ਐਲੈਗ੍ਰੋਨ

ਡਸਪਰਾਡਮਲ
ਲੈਕਸਾਪ੍ਰੋ
ਲੋਵਾਨ, ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਕ
ਲੁਵੋਕਸ
ਐਰੋਪੈਕਸ
ਜ਼ੋਲੋਫਟ

ਏਫਫੈਕਸੋਰ	XR
ਡਪ੍ਰਸਡਟਕ
ਡਸਮਿਾਲਟਾ
ਏਿਰੋਨੈਕਸ

ਅਵਾਂਜ਼ਾ

ਨਾਰਡਿਲ
ਪਾਰਨੇਟ
ਆਉਰੋਡਰਕਸ,	ਮੋਹੇਕਸਲ


