ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਗੌਣ-ਪਰ੍ਭਾਵ?
ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਵੋ

ਕੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਈਏ

ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ

ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ

ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰ੍ੇਜੀ ਿਵੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋ

ਸੰ ਦੇਹਸ਼ੀਲ ਗੌਣ-ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਇਸ ਬਾਰੇ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਿਜਹੜਾ ਿਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਸ਼ਧ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਔਸ਼ਧ-

ਅੰ ਗਰ੍ੇਜੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਅਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ (ਿਜਵ

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸ ਉਨਾਂ ਗੌਣ-ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ

ਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਜਾਂ ਨਰਸ) ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ :
♦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਤੇ ,
♦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਜਾਂ
♦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੇ
ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਪਆ

ਹੈ।

ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅਣ-ਚਾਹੇ ਗੌਣ-ਪਰ੍ਭਾਵ (ਕਈ
ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰ੍ਿਤਿਕਰ੍ਆ ਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਗੌਣ-ਪਰ੍ਭਾਵ ਹਲਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਕਈ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਇੱਥ ਤਾਈ ਂ ਿਕ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਹਨ। ਕਦੀ-ਕਦਾਈ,ਂ ਇਹ ਗੌਣ-ਪਰ੍ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ
ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਤ ਬਾਦ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਕਈ ਗੌਣ-ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ ਚਲਦਾ ਜਦ

ਤਾਈ ਂ ਿਕ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱਲ ਲੰਮੇ ਸਮ ਤਾਈ ਂ ਨਹ
ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸੰ ਦੇਹਸ਼ੀਲ ਗੌਣ-ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਵੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਲੰਛਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਿਤਤ ਹੋ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਣ-ਪਰ੍ਭਾਵ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਂ ਹੇਲਥਕੇਅਰ ਪਰ੍ਡ
ਦੀ ਮੈਡੀਿਸੰ ਨਸ ਐਡ
ੋ ਕਟਸ ਰੌਗਯੂਲੇਟਰੀ ਏਜਸੀ (ਐਮ
ਐਚ ਐਰ ਏ) ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ
ਕੋਲ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਮ ਐਚ ਐਰ ਏ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ, ਦਵਾਈ ਿਕਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ

ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

♦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ
www.mhra.gov.uk/yellowcard ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਯੈਲੋ
ਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭਤ

ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੈ
♦ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਬਗੈਰ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਦੇ
ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
♦ ਮੁਫਤ ਫੋਨ 0808 100 3352 ਤੇ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਨੂੰ
ਫੋਨ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ
ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਿਗਆ ਤ ਬਗੈਰ ਐੱਮ ਐੱਚ ਆਰ ਏ ਤ
ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰੇਗੀ।

ਐਐਚ ਐਰ ਏ ਕੀ ਹੈ?ਮ

ਐਮ ਐਚ ਐਰ ਏ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰ ਝ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਚਿਕਤਸੀ ਉਪਕਰਣ ਚੰ ਗੀ
ਤਰਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਵਾਣਨਯੋਗ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ। ਜਦ
ਕੋਈ ਭੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮ ਐਚ ਐਰ ਏ ਜਨਤਾ ਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

www.mhra.gov.uk/yellowcard

