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ਤuਸ$ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 
ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਕਦ5 ਕੀਤਾ ਸੀ? 

ਤuਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤ5 ਵਧੀਆ ; ਿਕ ਤuਸ$ ਿਨਯਿਮਤ 
ਤ>ਰ ? ਅ? ਆਪਣ@ ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ D ਮਸ਼ਵਰ@ ਅਨuਸਾਰ  

ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰF| 
ਇਸ ਬਰ>ਸ਼ਰ ਲਈ ਪHIਜੀ ਿਨਵ@ਸ਼ ਸ਼@ਅਰਡ Kਅਰ ਕਮ@ਟੀ ਦuਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ; ਜF ਿਕ ਡ>ਕਟਰਜ਼ ਓਫ 
ਬੀ ਸੀ ਅ? ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸOਝੀਆਂ ਸਿਹਯFਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮ@ਟੀਆਂ ਿਵQਚ5 ਇQਕ ;| 
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ਆਪਣ@ ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ S ਦQਸF ਿਕ ਤuਸ$ ਆਪਣ@ 
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ S ਆਪਣੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ, ਿਵਟਾਿਮਨ 
ਅ? ਸਪਲੀਮTਟ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਬਾਰ@ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹ@ ਹF|  

ਆਪਣ@ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ S ਤuਹਾਡ@ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ 
ਮuਫ਼ਤ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਬਾਰ@ ਪuQਛF|  

• ਉਹਨO ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਅ?  
ਸਪਲੀਮTਟ ਬਾਰ@ ਗQਲ ਕਰF ਜF ਿਕ ਤuਸ$ ਲTD ਹF, 
ਭਾਵX ਇਹ ਿਕਸ@ ਡਾਕਟਰ ਵQਲ5 ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹFਣ|  

• ਜ@ ਕਰ ਤuਸ$ ਚਾਹF, ਤO ਿਕਸ@ ਭਰFਸ@ਯFਗ ਦFਸਤ ਜO 
ਪਿਰਵਾਰ D ਮTਬਰ S ਇਸ ਮuਲਾਕਾਤ ਵਾਸ? ਨਾਲ ਲB 
ਜਾਓ|  

• ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤuਹਾS ਤuਹਾਡ@ ਡਾਕਟਰ S Dਣ ਵਾਸ? 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇQਕ ਨਵ$ ਸHਚੀ D ਸਕਦਾ ;| 

ਆਪਣ@ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟOਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਮਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰF| 
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ਇਸ ਬਰ>ਸ਼ਰ ਲਈ ਪHIਜੀ ਿਨਵ@ਸ਼ ਸ਼@ਅਰਡ Kਅਰ ਕਮ@ਟੀ ਦuਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ; ਜF ਿਕ ਡ>ਕਟਰਜ਼ ਓਫ 
ਬੀ ਸੀ ਅ? ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸOਝੀਆਂ ਸਿਹਯFਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮ@ਟੀਆਂ ਿਵQਚ5 ਇQਕ ;| 
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_____________________________________________________________________________________ 

ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 3 
ਕਦਮO ਰਾਹ$ ਹF ਸਕਦਾ ;: 
ਆਪਣ@ ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ S ਦQਸF ਿਕ ਤuਸ$ ਆਪਣ@ 
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ S ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਵਟਾਿਮਨ 
ਅ? ਸਪਲੀਮTਟ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਬਾਰ@ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹ@ ਹF|  

ਆਪਣ@ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ S ਤuਹਾਡ@ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 
ਮuਫ਼ਤ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਬਾਰ@ ਪuQਛF|  

• ਉਹਨO ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਅ?  
ਸਪਲੀਮTਟ ਬਾਰ@ ਗQਲ ਕਰF ਜF ਿਕ ਤuਸ$ ਲTD ਹF, 
ਭਾਵX ਇਹ ਿਕਸ@ ਡਾਕਟਰ ਵQਲ5 ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹFਣ|  

• ਜ@ ਕਰ ਤuਸ$ ਚਾਹF, ਤO ਿਕਸ@ ਭਰFਸ@ਯFਗ ਦFਸਤ ਜO 
ਪਿਰਵਾਰ D ਮTਬਰ S ਇਸ ਮuਲਾਕਾਤ ਵਾਸ? ਨਾਲ ਲB 
ਜਾਓ|  

• ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤuਹਾS ਤuਹਾਡ@ ਡਾਕਟਰ S Dਣ ਵਾਸ? 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇQਕ ਨਵ$ ਸHਚੀ D ਸਕਦਾ ;| 

ਆਪਣ@ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟOਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਮਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰF| 

ਤuਸ$ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 
ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਕਦ5 ਕੀਤਾ ਸੀ? 

ਤuਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤ5 ਵਧੀਆ ; ਿਕ ਤuਸ$ ਿਨਯਿਮਤ 
ਤ>ਰ ? ਅ? ਆਪਣ@ ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ D ਮਸ਼ਵਰ@ ਅਨuਸਾਰ  

ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰF| 
ਇਸ ਬਰ>ਸ਼ਰ ਲਈ ਪHIਜੀ ਿਨਵ@ਸ਼ ਸ਼@ਅਰਡ Kਅਰ ਕਮ@ਟੀ ਦuਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ; ਜF ਿਕ ਡ>ਕਟਰਜ਼ ਓਫ 
ਬੀ ਸੀ ਅ? ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸOਝੀਆਂ ਸਿਹਯFਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮ@ਟੀਆਂ ਿਵQਚ5 ਇQਕ ;| 

_____________________________________________________________________________________ 

ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 3 
ਕਦਮO ਰਾਹ$ ਹF ਸਕਦਾ ;: 
ਆਪਣ@ ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ S ਦQਸF ਿਕ ਤuਸ$ ਆਪਣ@ 
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ S ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਵਟਾਿਮਨ 
ਅ? ਸਪਲੀਮTਟ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਬਾਰ@ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹ@ ਹF|  

ਆਪਣ@ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ S ਤuਹਾਡ@ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 
ਮuਫ਼ਤ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਬਾਰ@ ਪuQਛF|  

• ਉਹਨO ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਅ?  
ਸਪਲੀਮTਟ ਬਾਰ@ ਗQਲ ਕਰF ਜF ਿਕ ਤuਸ$ ਲTD ਹF, 
ਭਾਵX ਇਹ ਿਕਸ@ ਡਾਕਟਰ ਵQਲ5 ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹFਣ|  

• ਜ@ ਕਰ ਤuਸ$ ਚਾਹF, ਤO ਿਕਸ@ ਭਰFਸ@ਯFਗ ਦFਸਤ ਜO 
ਪਿਰਵਾਰ D ਮTਬਰ S ਇਸ ਮuਲਾਕਾਤ ਵਾਸ? ਨਾਲ ਲB 
ਜਾਓ|  

• ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤuਹਾS ਤuਹਾਡ@ ਡਾਕਟਰ S Dਣ ਵਾਸ? 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇQਕ ਨਵ$ ਸHਚੀ D ਸਕਦਾ ;| 

ਆਪਣ@ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟOਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਮਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰF| 

ਕਦਮ

2



1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

ਸਾਲ ਿਵQਚ ਇQਕ ਜO ਦF ਵਾਰ, ਅ? ਜO ਤuਹਾਡ@ 
ਡਾਕਟਰ D ਮਸ਼ਵਰ@ ਅਨuਸਾਰ ਉਸ ਤ5 ਵੀ ਵQਧ ਵਾਰ, 

ਤuਹਾਡ@ ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅ? ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ 
ਨਾਲ ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ 

ਿਸਹਤਮIਦ ਅ? ਸuਰQਿਖਅਤ ;| 

ਜਾਗਰHਕ ਰਹF! ਦਵਾਈਆਂ D ਿਨਰੀਖਣ D ਦ>ਰਾਨ ਆਪਣ@ 
ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅ? ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ5 Yਸ਼ਨ ਪuQਛF: 

ਿਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸ@ਵਨ ਜਾਰੀ ਰQਖਣਾ ਤuਹਾਡ@ ਲਈ 
ਮਹQਤਵਪHਰਨ ;? 

ਕੀ ਤuਸ$ ਕFਈ ਦਵਾਈ ਲBਣਾ ਬIਦ ਕਰ ਸਕD ਹF? ਜ@ ਕਰ 
ਹO, ਤO ਕੀ ਇਹ ਇQਕ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ; ਜO ਿਫਰ  ਹ>ਲੀ-ਹ>ਲੀ? 

ਕੀ ਤuਸ$ ਿਕਸ@ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖuਰਾਕ ਘਟਾ ਸਕD ਹF? 

ਕੀ ਤuਹਾਡ@ ਕFਈ ਵੀ ਲQਛਣ ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ D ਕਾਰਨ 
ਹF ਸਕD ਹਨ? 

ਕੀ ਕFਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜF ਤuਹਾਡ@ ਲਈ ਵਧ@ਰ@ 
ਸuਰQਿਖਅਤ ਿਵਕਲਪ ਹF ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਕੀ ਕFਈ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ; ਿਜਸ ਨਾਲ ਤuਹਾਡ@ ਲਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ@ਵਨ ਸਰਲ ਹF ਸਕਦਾ ;? 

 

ਜ@ਕਰ ਤuਸ$ ਜO ਤuਹਾਡਾ ਕFਈ ਭਰFਸ@ਯFਗ ਪਿਰਵਾਰ 
ਦਾ ਮTਬਰ/ ਦFਸਤ ਦਵਾਈਆਂ D ਿਨਰੀਖਣ ਬਾਰ@ 
ਹFਰ ਪੜ\ਨਾ ਚਾਹuIਦਾ ;, ਇਹ ਕuਝ ਵB]ਬ ਸਾਈਟO 
ਹਨ ਿਜQਥ5 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ;| 

ਿਕਰਪਾ ਕਰK ਿਧਆਨ ਿਵQਚ ਰQਖF ਿਕ ਵB]ਬ 
ਸਾਈਟ ? ਮ>ਜHਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤuਹਾਡ@ ਡਾਕਟਰ ਜO 
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ5 ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸ@ਧ ਦਾ ਬਦਲ 
ਨਹ$ ; ਅ? ਇਹ ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ;| 

ਆਪਣ@ ਲBਬ D ਨਤੀਜ@ Dਖਣ ਲਈ ਅ? ਲਾਈਫ ਲBਬ ? ਸਮO ਰਾਖਵO ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਾਈ ਈ;ਲਥ ? ਸਾਈਨ ਅQਪ ਕਰF| 

ਸਾਲ ਿਵQਚ ਇQਕ ਜO ਦF ਵਾਰ, ਅ? ਜO ਤuਹਾਡ@ 
ਡਾਕਟਰ D ਮਸ਼ਵਰ@ ਅਨuਸਾਰ ਉਸ ਤ5 ਵੀ ਵQਧ ਵਾਰ, 

ਤuਹਾਡ@ ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅ? ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ 
ਨਾਲ ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ 

ਿਸਹਤਮIਦ ਅ? ਸuਰQਿਖਅਤ ;| 

ਜਾਗਰHਕ ਰਹF! ਦਵਾਈਆਂ D ਿਨਰੀਖਣ D ਦ>ਰਾਨ ਆਪਣ@ 
ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅ? ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ5 Yਸ਼ਨ ਪuQਛF: 

ਿਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸ@ਵਨ ਜਾਰੀ ਰQਖਣਾ ਤuਹਾਡ@ ਲਈ 
ਮਹQਤਵਪHਰਨ ;? 

ਕੀ ਤuਸ$ ਕFਈ ਦਵਾਈ ਲBਣਾ ਬIਦ ਕਰ ਸਕD ਹF? ਜ@ ਕਰ 
ਹO, ਤO ਕੀ ਇਹ ਇQਕ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ; ਜO ਿਫਰ  ਹ>ਲੀ-ਹ>ਲੀ? 

ਕੀ ਤuਸ$ ਿਕਸ@ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖuਰਾਕ ਘਟਾ ਸਕD ਹF? 

ਕੀ ਤuਹਾਡ@ ਕFਈ ਵੀ ਲQਛਣ ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ D ਕਾਰਨ 
ਹF ਸਕD ਹਨ? 

ਕੀ ਕFਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜF ਤuਹਾਡ@ ਲਈ ਵਧ@ਰ@ 
ਸuਰQਿਖਅਤ ਿਵਕਲਪ ਹF ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਕੀ ਕFਈ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ; ਿਜਸ ਨਾਲ ਤuਹਾਡ@ ਲਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ@ਵਨ ਸਰਲ ਹF ਸਕਦਾ ;? 

 

ਜ@ਕਰ ਤuਸ$ ਜO ਤuਹਾਡਾ ਕFਈ ਭਰFਸ@ਯFਗ ਪਿਰਵਾਰ 
ਦਾ ਮTਬਰ/ ਦFਸਤ ਦਵਾਈਆਂ D ਿਨਰੀਖਣ ਬਾਰ@ 
ਹFਰ ਪੜ\ਨਾ ਚਾਹuIਦਾ ;, ਇਹ ਕuਝ ਵB]ਬ ਸਾਈਟO 
ਹਨ ਿਜQਥ5 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ;| 

ਿਕਰਪਾ ਕਰK ਿਧਆਨ ਿਵQਚ ਰQਖF ਿਕ ਵB]ਬ 
ਸਾਈਟ ? ਮ>ਜHਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤuਹਾਡ@ ਡਾਕਟਰ ਜO 
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ5 ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸ@ਧ ਦਾ ਬਦਲ 
ਨਹ$ ; ਅ? ਇਹ ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ;| 

ਆਪਣ@ ਲBਬ D ਨਤੀਜ@ Dਖਣ ਲਈ ਅ? ਲਾਈਫ ਲBਬ ? ਸਮO ਰਾਖਵO ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਾਈ ਈ;ਲਥ ? ਸਾਈਨ ਅQਪ ਕਰF| 

ਸਾਲ ਿਵQਚ ਇQਕ ਜO ਦF ਵਾਰ, ਅ? ਜO ਤuਹਾਡ@ 
ਡਾਕਟਰ D ਮਸ਼ਵਰ@ ਅਨuਸਾਰ ਉਸ ਤ5 ਵੀ ਵQਧ ਵਾਰ, 

ਤuਹਾਡ@ ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅ? ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ 
ਨਾਲ ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ 

ਿਸਹਤਮIਦ ਅ? ਸuਰQਿਖਅਤ ;| 

ਜਾਗਰHਕ ਰਹF! ਦਵਾਈਆਂ D ਿਨਰੀਖਣ D ਦ>ਰਾਨ ਆਪਣ@ 
ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅ? ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ5 Yਸ਼ਨ ਪuQਛF: 

ਿਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸ@ਵਨ ਜਾਰੀ ਰQਖਣਾ ਤuਹਾਡ@ ਲਈ 
ਮਹQਤਵਪHਰਨ ;? 

ਕੀ ਤuਸ$ ਕFਈ ਦਵਾਈ ਲBਣਾ ਬIਦ ਕਰ ਸਕD ਹF? ਜ@ ਕਰ 
ਹO, ਤO ਕੀ ਇਹ ਇQਕ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ; ਜO ਿਫਰ  ਹ>ਲੀ-ਹ>ਲੀ? 

ਕੀ ਤuਸ$ ਿਕਸ@ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖuਰਾਕ ਘਟਾ ਸਕD ਹF? 

ਕੀ ਤuਹਾਡ@ ਕFਈ ਵੀ ਲQਛਣ ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ D ਕਾਰਨ 
ਹF ਸਕD ਹਨ? 

ਕੀ ਕFਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜF ਤuਹਾਡ@ ਲਈ ਵਧ@ਰ@ 
ਸuਰQਿਖਅਤ ਿਵਕਲਪ ਹF ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਕੀ ਕFਈ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ; ਿਜਸ ਨਾਲ ਤuਹਾਡ@ ਲਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ@ਵਨ ਸਰਲ ਹF ਸਕਦਾ ;? 

 

ਜ@ਕਰ ਤuਸ$ ਜO ਤuਹਾਡਾ ਕFਈ ਭਰFਸ@ਯFਗ ਪਿਰਵਾਰ 
ਦਾ ਮTਬਰ/ ਦFਸਤ ਦਵਾਈਆਂ D ਿਨਰੀਖਣ ਬਾਰ@ 
ਹFਰ ਪੜ\ਨਾ ਚਾਹuIਦਾ ;, ਇਹ ਕuਝ ਵB]ਬ ਸਾਈਟO 
ਹਨ ਿਜQਥ5 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ;| 

ਿਕਰਪਾ ਕਰK ਿਧਆਨ ਿਵQਚ ਰQਖF ਿਕ ਵB]ਬ 
ਸਾਈਟ ? ਮ>ਜHਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤuਹਾਡ@ ਡਾਕਟਰ ਜO 
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ5 ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸ@ਧ ਦਾ ਬਦਲ 
ਨਹ$ ; ਅ? ਇਹ ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ;| 

ਆਪਣ@ ਲBਬ D ਨਤੀਜ@ Dਖਣ ਲਈ ਅ? ਲਾਈਫ ਲBਬ ? ਸਮO ਰਾਖਵO ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਾਈ ਈ;ਲਥ ? ਸਾਈਨ ਅQਪ ਕਰF| 

ਸਾਲ ਿਵQਚ ਇQਕ ਜO ਦF ਵਾਰ, ਅ? ਜO ਤuਹਾਡ@ 
ਡਾਕਟਰ D ਮਸ਼ਵਰ@ ਅਨuਸਾਰ ਉਸ ਤ5 ਵੀ ਵQਧ ਵਾਰ, 

ਤuਹਾਡ@ ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅ? ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ 
ਨਾਲ ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ 

ਿਸਹਤਮIਦ ਅ? ਸuਰQਿਖਅਤ ;| 

ਜਾਗਰHਕ ਰਹF! ਦਵਾਈਆਂ D ਿਨਰੀਖਣ D ਦ>ਰਾਨ ਆਪਣ@ 
ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅ? ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ5 Yਸ਼ਨ ਪuQਛF: 

ਿਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸ@ਵਨ ਜਾਰੀ ਰQਖਣਾ ਤuਹਾਡ@ ਲਈ 
ਮਹQਤਵਪHਰਨ ;? 

ਕੀ ਤuਸ$ ਕFਈ ਦਵਾਈ ਲBਣਾ ਬIਦ ਕਰ ਸਕD ਹF? ਜ@ ਕਰ 
ਹO, ਤO ਕੀ ਇਹ ਇQਕ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ; ਜO ਿਫਰ  ਹ>ਲੀ-ਹ>ਲੀ? 

ਕੀ ਤuਸ$ ਿਕਸ@ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖuਰਾਕ ਘਟਾ ਸਕD ਹF? 

ਕੀ ਤuਹਾਡ@ ਕFਈ ਵੀ ਲQਛਣ ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ D ਕਾਰਨ 
ਹF ਸਕD ਹਨ? 

ਕੀ ਕFਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜF ਤuਹਾਡ@ ਲਈ ਵਧ@ਰ@ 
ਸuਰQਿਖਅਤ ਿਵਕਲਪ ਹF ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਕੀ ਕFਈ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ; ਿਜਸ ਨਾਲ ਤuਹਾਡ@ ਲਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ@ਵਨ ਸਰਲ ਹF ਸਕਦਾ ;? 

 

ਜ@ਕਰ ਤuਸ$ ਜO ਤuਹਾਡਾ ਕFਈ ਭਰFਸ@ਯFਗ ਪਿਰਵਾਰ 
ਦਾ ਮTਬਰ/ ਦFਸਤ ਦਵਾਈਆਂ D ਿਨਰੀਖਣ ਬਾਰ@ 
ਹFਰ ਪੜ\ਨਾ ਚਾਹuIਦਾ ;, ਇਹ ਕuਝ ਵB]ਬ ਸਾਈਟO 
ਹਨ ਿਜQਥ5 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ;| 

ਿਕਰਪਾ ਕਰK ਿਧਆਨ ਿਵQਚ ਰQਖF ਿਕ ਵB]ਬ 
ਸਾਈਟ ? ਮ>ਜHਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤuਹਾਡ@ ਡਾਕਟਰ ਜO 
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ5 ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸ@ਧ ਦਾ ਬਦਲ 
ਨਹ$ ; ਅ? ਇਹ ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ;| 

ਆਪਣ@ ਲBਬ D ਨਤੀਜ@ Dਖਣ ਲਈ ਅ? ਲਾਈਫ ਲBਬ ? ਸਮO ਰਾਖਵO ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਾਈ ਈ;ਲਥ ? ਸਾਈਨ ਅQਪ ਕਰF| 

 www.safemedicationuse.ca/tools_resources/5questions.html

 www.knowledgeisthebestmedicine.org

 https://secure.bc.myehealth.ca/

ਸਾਲ ਿਵQਚ ਇQਕ ਜO ਦF ਵਾਰ, ਅ? ਜO ਤuਹਾਡ@ 
ਡਾਕਟਰ D ਮਸ਼ਵਰ@ ਅਨuਸਾਰ ਉਸ ਤ5 ਵੀ ਵQਧ ਵਾਰ, 

ਤuਹਾਡ@ ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅ? ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ 
ਨਾਲ ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ 

ਿਸਹਤਮIਦ ਅ? ਸuਰQਿਖਅਤ ;| 

ਜਾਗਰHਕ ਰਹF! ਦਵਾਈਆਂ D ਿਨਰੀਖਣ D ਦ>ਰਾਨ ਆਪਣ@ 
ਫBਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅ? ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ5 Yਸ਼ਨ ਪuQਛF: 

ਿਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸ@ਵਨ ਜਾਰੀ ਰQਖਣਾ ਤuਹਾਡ@ ਲਈ 
ਮਹQਤਵਪHਰਨ ;? 

ਕੀ ਤuਸ$ ਕFਈ ਦਵਾਈ ਲBਣਾ ਬIਦ ਕਰ ਸਕD ਹF? ਜ@ ਕਰ 
ਹO, ਤO ਕੀ ਇਹ ਇQਕ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ; ਜO ਿਫਰ  ਹ>ਲੀ-ਹ>ਲੀ? 

ਕੀ ਤuਸ$ ਿਕਸ@ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖuਰਾਕ ਘਟਾ ਸਕD ਹF? 

ਕੀ ਤuਹਾਡ@ ਕFਈ ਵੀ ਲQਛਣ ਤuਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ D ਕਾਰਨ 
ਹF ਸਕD ਹਨ? 

ਕੀ ਕFਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜF ਤuਹਾਡ@ ਲਈ ਵਧ@ਰ@ 
ਸuਰQਿਖਅਤ ਿਵਕਲਪ ਹF ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਕੀ ਕFਈ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ; ਿਜਸ ਨਾਲ ਤuਹਾਡ@ ਲਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ@ਵਨ ਸਰਲ ਹF ਸਕਦਾ ;? 

 

ਜ@ਕਰ ਤuਸ$ ਜO ਤuਹਾਡਾ ਕFਈ ਭਰFਸ@ਯFਗ ਪਿਰਵਾਰ 
ਦਾ ਮTਬਰ/ ਦFਸਤ ਦਵਾਈਆਂ D ਿਨਰੀਖਣ ਬਾਰ@ 
ਹFਰ ਪੜ\ਨਾ ਚਾਹuIਦਾ ;, ਇਹ ਕuਝ ਵB]ਬ ਸਾਈਟO 
ਹਨ ਿਜQਥ5 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ;| 

ਿਕਰਪਾ ਕਰK ਿਧਆਨ ਿਵQਚ ਰQਖF ਿਕ ਵB]ਬ 
ਸਾਈਟ ? ਮ>ਜHਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤuਹਾਡ@ ਡਾਕਟਰ ਜO 
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ5 ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸ@ਧ ਦਾ ਬਦਲ 
ਨਹ$ ; ਅ? ਇਹ ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ;| 

ਆਪਣ@ ਲBਬ D ਨਤੀਜ@ Dਖਣ ਲਈ ਅ? ਲਾਈਫ ਲBਬ ? ਸਮO ਰਾਖਵO ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਾਈ ਈ;ਲਥ ? ਸਾਈਨ ਅQਪ ਕਰF| 


