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ਸੋਰਾਇਿਟਕ ਗਠੀਆ (PsA)
•
•
•

ਸੋਿਰਆਿਟਕ ਗਠੀਆ (PsA) ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਚੰ ਬਲ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰ ਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਚੱ ਲਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ

ਸੋਰਾਇਿਟਕ ਗਠੀਆ ਇੱ ਕ ਪੁਰਾਣੀ (ਿਨਰੰ ਤਰ ਚਲਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ)

ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਸੋਜ

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ (ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ

ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ) ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ

ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� - ਿਜਵ� ਿਕ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ - ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ - ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ�

ਤੁਹਾਨੂੰ PsA ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹਨ� ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸ� ਪੂਰੀ ਤਰ��

ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕੇ ਹ�, ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਉਲਝ ਜ�ਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਟਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ�
ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਸਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ

ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈ�ਲ� ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧਣ ਦਾ

ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਛਲਕੇਦਾਰ ਧੱ ਫੜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸ� ਚੰ ਬਲ ਵਜ� ਜਾਣਦੇ ਹ�।
PsA ਮਰਦ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੋਵ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਬੁਿਨਆਦੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਕਾਰਟੀਲੇ ਜ਼ (ਨਰਮ ਹੱ ਡੀ) ਦੀ ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ
ਪਰਤ ਿਵੱ ਚ ਢੱ ਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ

ਿਤਲਕਣ ਵਾਲੇ ਗੱ ਦੇ ਵ�ਗ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜੋੜ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱ ਕ ਸਖ਼ਤ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਿਲਪਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜ� ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਟੀਲੇ ਜ਼ (ਨਰਮ ਹੱ ਡੀ) ਅਤੇ

ਹੋਰ ਢ�ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਲਗਾਮ�ਟਸ ਇੱ ਕ ਹੱ ਡੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜ� ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਸ� ਦੁਆਰਾ ਹੱ ਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੁੰ ਗੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੋੜ�
ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਿਖੱ ਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਥੀਸੇਸ ਉਹ ਿਟਸ਼ੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਲਗਾਮ�ਟ ਜ� ਨਸ� ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਜਦ� ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਜੋੜ� 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਤਰਲ

ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱ ਧ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਬਣਨ ਅਤੇ ਜੋੜ� ਉਪਰ ਪਰਤ ਬਣਾਉਣ

ਵਾਲੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ,

ਜਲਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੋੜ ਅਕੜਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹੱ ਲ-ਜੁਲ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਲਗਾਮ�ਟਸ, ਟ�ਡਨ ਅਤੇ ਐਨਥੀਸੇਸ ਵੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋੜ ਉਹ ਥ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਹੱ ਡੀਆਂ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ

ਹਨ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਝੁੱ ਕ ਸਕੋ, ਮੁੜ ਸਕੋ, ਿਖੱ ਚ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਿਹੱ ਲ-ਜੁੱ ਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਵ� ਸੈ�ਲ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ

ਹੱ ਡੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਿਲਗਾਮ�ਟਸ ਅਤੇ ਨਸ� ਸਾਰੇ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਸਕੋ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ 28-30 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ

ਲਾਹ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਇਅਸਸ ਚੰ ਬਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਚੱ ਕਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ

ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਵ� ਸੈ�ਲ 3-4 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ

ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ� ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ ਨਹ� ਹਟਾਇਆ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਉਪਰ ਸੈ�ਲ ਜਮ�ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚਮੜੀ

�ਪਰ �ਭਰੇ ਹੋਏ, ਿਛਲਕੇਦਾਰ ਧੱ ਬੇ।
ਲੱਛਣ

PsA ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਕਸਮ� ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ

ਸੋਰਾਇਿਟਕ ਗਠੀਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ

'ਤੇ 30-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚਲੇ ਬਾਲਗ� ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਰਦ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੋਵ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ�ਚ

ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ PsA ਹੋਣ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਰਾਇਿਟਕ ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ

ਿਕਸਮ� ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ,
ਗਾਊਟ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਿਟਸ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਅਤੇ ਟੈਸਟ� ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤ�

ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸਦੀ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਗ�ਸਤ ਹੋ।

ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਕੁੱ ਝ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਿਵੱ ਚ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਨ

ਜੋੜ� ਿਵੱ ਚ ਅਕੜਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ

•

ਂ ੀਸਾਈਟਸ) ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਅਕਸਰ ਅੱ ਡੀ 'ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਥੇਿਸਸ (ਐਥ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ �ਗਲ� ਅਤੇ ਪੈਰ� ਦੇ ਨਹੁੰ ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟੇ ਿਚੱ ਬ (ਟੋਏ)

ਿਪੱ ਠ ਦਰਦ

�ਗਲ� ਜ� ਪੈਰ� ਦੀਆਂ �ਗਲ� ਿਵੱ ਚ ਨਸ� ਦੀ ਸੋਜ ਕਾਰਨ

�ਗਲ� ਿਵੱ ਚ ਸੋਜ

ਅੱ ਖ� ਦੀ ਸੋਜ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅੱ ਖ� ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਲਾਲੀ

ਆ�ਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਿਦਨ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ,
ਿਜਵ� ਿਕ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਜਲੂਣ, ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੇ ਅਰ (ਭੜਕਣ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫਲੇ ਅਰਸ ਅਣ-

ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਨ

ਅਸ� ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ

ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣੂਵੰਸ਼-ਕਣ (ਜੀਨ) ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ
ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PsA ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ HLA-B27 ਨਾਮਕ ਅਣੂਵੰਸ਼-ਕਣ (ਜੀਨ)

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਜੀਨ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ PsA ਨਹ� ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਗ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ� ਸੱ ਟ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ

ਇਸ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਣੂਵੰਸ਼-ਕਣ� ਦੇ
ਕਾਰਨ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਹਨ।

ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ�, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ, ਿਕਸੇ

ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸੋਜ,

ਚਮੜੀ �ਪਰ ਿਛਲਕੇਦਾਰ ਫੋੜੇ (ਚੰ ਬਲ)

ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥਕੇਵ�, ਜ� ਥਕਾਵਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ

•

ਧੱ ਫੜ, ਨਹੁੰ ਆ ਿਵੱ ਚ ਿਚੱ ਬ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਜੋ ਸੋਜ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਣੂਵੰਸ਼-ਕਣ� (ਜੀਨ�) ਦੀ

ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ HLA-B27) ।
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
PsA ਲਈ ਜਲਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ

ਜੇ ਤੁਸ� ਜੋੜ� ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ

ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਲਾਜ

ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਜੋੜ� ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ

ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਨ, ਦਰਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ

ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜ� ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PsA ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਾਹਰ

ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜ�, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ

ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਨੂੰ

ਰਾਇਮੈਟੋਲੋਿਜਸਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਡਾਕਟਰ

ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ

ਮਾਹਰ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚੰ ਬਲ। ਉਹਨ� ਨੂੰ ਡ�ਮੈਟਲ
ੋ ੋ ਿਜਸਟ (ਚਮੜੀ ਰੋਗ

ਮਾਹਰ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ

ਹਾਲ�ਿਕ PsA ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਲੱਛਣ�
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ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ

ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕੋ।
ਦਵਾਈਆਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ

ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਵਾਈਆਂ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਦਵਾਈ ਜ� ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਿਕਸੇ OT ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ - ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਜ� OT, ਆਪਣੇ-

ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਅਤੇ

ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਜੋੜ� ਿਵੱ ਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ

ਕੰ ਮ ਦੋਵ� ਥਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ� ਸੁਧਾਰ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ - ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਆਰਾਮ,

ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਜ਼ - ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਜ� ਘਟਾਉਣ
ਂ ੀ-ਰਾਇਮੈਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ (DMARDs) - ਤੁਹਾਡੇ
ਰੋਗ-ਸੋਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਟ

ਅਿਤ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ
•

ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਂ ੀ-ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀ ਡਰੱ ਗਜ਼ (NSAIDs) - ਸੋਜ ਨੂੰ
ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਟ

ਲਈ

•

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਰਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ

ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ
•

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਸੁਧਾਰ

ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ (ਜ� ਪੀੜਨਾਸ਼ਕ) - ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ

ਲਈ
•

ਕੇ) ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ

ਿਬਓਲੋ ਿਜਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਿਸਿਮਲਰ (DMARDs) - ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨਕ

ਿਧਆਨ- ਭਟਕਾਉਣ, ਗਾਈਡਡ ਇਮੇਜਰੀ (ਦਰਦ, ਤਣਾਅ, ਆਿਦ ਨੂੰ

ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਚੱ ਤਰ� 'ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕ�ਦਿਰਤ

ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵ�

ਿਜਵ� ਿਕ ਿਚੰ ਤਾ ਆਿਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਮਊਨ

•

ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਖਾਸ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਮੜੀ ਇਲਾਜ— ਤੁਹਾਡੀ ਚੰ ਬਲ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱ ਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਮੱ ਲ�ਮ ਅਤੇ ਕਰੀਮ� ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ

ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ

ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਅਲਟ�ਾਵਾਇਲਟ (UV) ਲਾਈਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ

ਇੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੱ ਦਦ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ - ਆਪਣੇ PsA ਬਾਰੇ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ

ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਕਸਰਤ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੋੜ� ਦੀ ਲਚਕਤਾ

ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ, ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੇਠ
ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱ ਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਮੁਤਾਬਕ

ਕਸਰਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ

ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ -

ਸਹਾਇਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੈਦਲ ਚੱ ਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ, ਖਾਣਾ

ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਤਨ, ਐਰਗੋਨ�ਿਮਕ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਜ਼ੋ-

ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹੱ ਥੇ ਵਾਲੇ ਡੰ ਡੇ ਵੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਜੁੱ ਤੇ ਪਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਲੈ ਣਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ

ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ� ਅਤੇ ਯੰ ਤਰ� ਬਾਰੇ

ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਾਮ - ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ� ਿਵੱ ਚ

ਸੋਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰਹੋ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ

ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਜ� ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਧੀਆ ਖਾਓ - ਜਦ� ਿਕ PsA ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ

ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ

ਜ� ਕਸਰਤ ਿਫਜ਼ੀਓਲੋ ਿਜਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰ ਦ, ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੂੰ ਿਮਲੋ – ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ

ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱ ਖੋ- ਖ਼ੋਜ਼ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ PsA ਵਾਲੇ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਹ�ਡਜ਼-ਆਨ (ਹੱ ਥ� ਛੁਹ

ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ
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ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਸਗਰਟ ਪ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਛੱ ਡ ਿਦਓ। ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੋ

ਅਤੇ ਤੁਰ-ੋ ਿਫਰੋ। ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਸੰ ਜਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ

ਪੀਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
ਪੂਰਕ ਇਲਾਜ - ਮਾਲਸ਼ ਜ� ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ (ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ) ਵਰਗੇ
ਇਲਾਜ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ�

ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਜੋੜ� ਦੀ ਸਰਜਰੀ

PsA ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ

ਮੱ ਦਦ ਿਕੱ ਥ� ਲੈ ਣੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ

•

ਰਾਇਮੈਟੋਲੋਿਜਸਟ

•

ਡ�ਮੈਟੋਲੋਿਜਸਟ (ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰ)

•

ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ

•

ਕਸਰਤ ਿਫਜ਼ੀਓਲੋ ਿਜਸਟ

•

ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਿਪਸਟ

•

Musculoskeletal Australia
www.msk.org.au
MSK ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ: 1800 263 265

•

ਹੈ।

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਦਰਦ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਜੋੜ� ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਕੋਈ

ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸਰਜਨ ਕੋਲ

ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ ਹੱ ਡੀਆਂ, ਜੋੜ�, ਿਲਗਾਮ�ਟਸ, ਨਸ� ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਆਰਥੋਪੀਿਡਕ ਸਰਜਨ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅਸ� ਿਕਵ� ਮੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�
ਸਾਡੀ MSK ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸ� ਨਾਲ

ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ 1800 263 265 ਜ� ਈਮੇਲ

helpline@msk.org.au

ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�:
•
•
•
•

ਸੋਿਰਆਿਟਕ ਗਠੀਏ

ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਿਜਊਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

ਆਗਾਮੀ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ।

ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ
•
•

Better Health Channel (ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਚੈਨਲ)

www.betterhealth.vic.gov.au
Australian Physiotherapy Association (ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ
ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ)

•
•

•

www.physiotherapy.asn.au
Exercise and Sports Science Australia (ਕਸਰਤ ਅਤੇ

ਖੇਡ ਿਵਿਗਆਨ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ) www.essa.org.au

Medicines Line (ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਲਾਈਨ) - ਟੈਲੀਫੋਨ 1300

MEDICINE
(1300 633 424) www.nps.org.au
Occupational Therapy Australia (ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ
ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ) www.otaus.com.au

This resource was developed with funding from
Novartis.
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