NORVIC ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਮਿਸ
ਵਾਲੀਅਮ 2/ ਮੁੱ ਦਾ 1. ਮਾਰਚ 2022

ਹੁਣ ਕੀ

ਛੋਿੀਆਂ ਿੋਿੀਆਂ ਮਿਿਾਰੀਆਂ

ਸਾਨਿੰ ਸਾਬਰਆਂ ਨਿੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

ਹਰ ਕੋਈ ਮਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਸੀਨ

ਦੀ ਅਬਨਸਬਚਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਬਸਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। This ਸਕੀਮ ਇੁੱ ਕ NHS ਸੇਵਾ

੨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹੈ, ਬਜਸ ਬਵੁੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਬਵੁੱ ਚ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ

ਬਦਿੰ ਦੇ। ਫਰਮਾਬਸਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਿੰ ਬਮਲਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਫਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ

ਕਾਰਨ, ਸਾਨਿੰ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ ਦਪਬਹਰ ਨਿੰ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਨਮਨਬਲਖਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ

ਨੌਰਮਨ ਰੋਡ ਿਰਾਂਚ ਨਿੰ ਿਿੰ ਦ ਕਰਨਾ ਬਪਆ ਹੈ।

ਪਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਬਵਡ -19 ਨਾਲ ਬਜਉਣ
ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਾਹ ਬਲਆ,
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹਣ ਦਨੀਆ ਨਿੰ ਯਰਪ ਬਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ
ਨਵੀਂ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਬਰਹਾ
ਹੈ।

ਿੁਹਾਸੇ

Hayfver

ਐਥਲੀਿ ਦਾ ਪ੍ੈਰ

ਮਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ ਆਂ

ਠੂੰਡਾ ਦੁਖ

ਿਦਹਜ਼ਿੀ/ਮਦਲ ਦੀ ਜਲਣ

Conjunctivitis

ਕੀੜੇ-ਿਕੌ ੜੇ ਦੇ ਡੂੰ ਗ/ਡੂੰ ਗ

ਖਾਂਸੀ/ਜ਼ੁਕਾਿ/ਫਲ

ਿੂੰ ਹ ਦੇ ਛਾਲੇ

ਕਿਜ਼

ਿੂੰ ਹ ਜਾਂ ਿਸਮੜਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਜਸਾਂ

ਮਸਸਿਾਈਮਿਸ

ਨੱਕ ਿੂੰ ਦ

ਡੈਂਡਰਫ

ਨੈਪ੍ੀ ਰਕਤ-ਮਪ੍ੱ ਤੀ

ਦਸਤ

ਗਲੇ ਮ ੱ ਚ ਖਰਾਸ

ਸੁੱ ਕੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ

ਦੂੰ ਦ ਲਗਾਉਣਾ

ਚੂੰ ਿਲ/ਖੁਸਕ ਜਾਂ ਖਾਰਸਦਾਰ ਚਿੜੀ

ਥਰੈਡ ਰਿ

ਕੂੰ ਨ ਦੀ ਿੋਿ

Thrush

ਿੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ ਿੁਖਾਰ

VerrucasLanguage

ਹੀਿੋਰੋਇਡਜ਼ (ਿ ਾਸੀਰ)

ਾਰਿਸ

ਸਾਡੀ ਰੀਸੈਪਟੀਸਨ ਟੀਮ ਮਰੀਜਾਂ ਨਿੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਵਾ-ਫਰੋਸ ਕੋਲ ਸਾਈਨ-ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁੱ ਛਬਗੁੱ ਛ ਉਪਰੋਕਤ ਬਵੁੱ ਚੋਂ
ਬਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਿੰ ਬਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨਿੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਬਵਿੰ ਨਣਸੀਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਿਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ
ਪਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਦਿੰ ਦਾ ਹੈ

PRESCRIPTION
ਫਰਵਰੀ ਬਵੁੱ ਚ, ਸਾਨਿੰ ਇਕੁੱ ਲੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 1,400 ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ
ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਿੇਨਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੁੱ ਛਾ ਹੈ
ਬਕ ਇਨਹਾਂ ਨਿੰ ਤਰਿੰ ਤ ਅਤੇ ਸਰੁੱ ਬਖਅਤ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਘਿੰ ਮਾਇਆ
ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਤਜ ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ 48-ਘੂੰ ਿੇ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਦਿੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨਿੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਵੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਹਤ ਘੁੱ ਟ ਮਰੀਜ
ਿੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਸਰਫ ਇੁੱ ਕ ਬਦਨ ਿਾਕੀ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ 'ਤੇ
ਟਾਲਣਯੋਗ ਦਿਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਨ ਦੇ ਿੈਸਿਾਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਿੰ ਨਹਾਂ ਨਿੰ ਲਿੰਿੀ ਬਮਆਦ
ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ; ਕਝ ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਖਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਿਕਾਇਦਾ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਖਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਕਾਇਆ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਿੰ ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਤਜਵੀਜ ਕਰਨਾ ਵਿੇਰੇ ਮਸਬਕਲ ਿਣਾ ਬਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਨਿੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਿਕਾਇਆ ਹੋਣ ਿਾਰੇ
ਪੁੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਈਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱ ਛਬਗੁੱ ਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

"ਅਸੀਂ ਸਣਨ, ਸਬਚਤ ਕਰਨ, ਬਵਕਸਤ ਹੋਣ, ਬਸੁੱ ਬਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਪਰਨ

ਸਬਮਆਂ ਬਵੁੱ ਚ ਢਲਣ ਲਈ ਵਚਨਿੁੱ ਿ ਹਾਂ। " ਨੌਰਬਵਕ ਫੈਬਮਲੀ ਪਰੈਕਬਟਸ।

LONG ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ
ਡਾਇਬਿਟੀਜ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸਨ,
ਦਮਾ ਆਬਦ ਵਰਗੀਆਂ ਲਿੰਿੀ
ਬਮਆਦ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ
ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਬਖਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਸਿੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ
ਸਾਬਰਆਂ ਨਿੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਬਖਆਵਾਂ
ਬਵੁੱ ਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਬਸਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਕਉਂਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੰ ਨ-ਸਵਿੰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵੁੱ ਚ ਸਿਰੀ ਹੋਈ ਬਸਹਤ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਬਵੁੱ ਖ ਵਾਸਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਸਮੀਬਖਆਵਾਂ ਸਾਨਿੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨਿੰ ਘੁੱ ਟ ਕਰਨ ਬਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਗਰ ਦੀ ਮਿਿਾਰੀ
ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਇੁੱ ਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੁੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ
ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਨ ਬਵਚਲੀ ਸਗਰ ਦੇ ਪੁੱ ਿਰ ਦੇ ਿਹਤ
ਬਜਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦੀ ਹੈ।
ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱ ਖ ਬਕਸਮਾਂ ਹਨ:
ਮਕਸਿ 1 ਡਾਇਮਿਿੀਜ਼ – ਬਜੁੱ ਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਿਤਾ
ਪਰਣਾਲੀ ਇਨਸਬਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰ ਨਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਮਕਸਿ 2 ਡਾਇਮਿਿੀਜ਼ – ਬਜੁੱ ਥੇ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਬਵੁੱ ਚ ਇਨਸਬਲਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਬਜੁੱ ਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਇਨਸਬਲਨ ਪਰਤੀ
ਪਰਤੀਬਕਬਰਆ ਨਹੀਂ ਬਦਖਾਉਂਦੇ
ਬਕਸਮ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਬਕਸਮ 1 ਦੇ ਮਕਾਿਲੇ ਬਕਤੇ ਵਿੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਯਕੇ ਬਵੁੱ ਚ, ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਾਲਗਾਂ ਬਵੁੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 90% ਨਿੰ
ਬਕਸਮ 2 ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਹੋਰ ਪੜਹੋ

ਨੌਰਮ ਕ ਿਰੀਜ਼ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਸਰਗਰਮੀ
ਨਾਲ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਮਬਟਿੰ ਗਾਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਲਗਭਗ Microsoft ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ
ਸਥਾਨਕ ਬਸਹਤ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਬਡਲੀਵਰੀ ਬਵੁੱ ਚ ਿਹਤ
ਵੁੱ ਡਾ ਫਰਕ ਬਲਆ ਸਕੋਂ।
Norvicppg@gmail.com ਨਿੰ ਆਪਣੀ ਬਦਲਚਸਪੀ
ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਿੰ ਦੇ ਹੋ? ਇੁੱ ਥੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ

ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਮਰਹਾ ਹੈ:
ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਜੀ ਗਰਿੀਆਂ ਮ ੱ ਚ ਚੈਬਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਹਤਮਿੰ ਦ ਆਦਤਾਂ ਨਿੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸੈਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾ ਬਰਹਾ
।

ਹੈ

ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਸਪ੍ੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੂੰ ਕ ਮ ੱ ਚ ਦੇਖੋ।

ਪੀਪੀਜੀ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਬਟਿੰ ਗ 17
ਮਾਰਚ 2022 ਨਿੰ ਪਰੈਕਬਟਸ ਸਟਾਫ
ਦੇ ਨਾਲ। ਐਲ-ਆਰ ਡਾ. ਅਖੀਿੀ,
ਬਗਲੀਅਨ ਜਸਬਟਸ, ਡਾ. ਪਠਾਨ,
ਲੀਜਾ ਠਾਕਰ ਅਤੇ ਟੀਨਾ
ਕੈਸਵੈੈੱਲ.
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