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ਦ੍ਵਾਈ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਲਰਜੀ ਅਤ ੇ

ਮਾੜੀ ਪਰਤੀਖਿਆਵਾਾਂ 

 ਮਾੜੀ  ਪਰਤੀਖਿਆ (ਅਡਵਰਸ ਖਰਐਕਸ਼ਨ) ਕੀ ਹ?ੈ 

ਮਾੜੀ ਪਰਤੀਖਿਆ ਜਾਾਂ ਅਡਵਰਸ ਖਰਐਕਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦ੍ਵਾਈ 

ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਿਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇ੍ਹ ਪਰਭਾਵ ਹੁੰਦ੍ਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਖਵਚ ਐਲਰਜੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਐਲਰਜੀ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਤੀਖਿਆਵਾਾਂ, 

ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਦੇ੍ ਖਵਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ । 

ਦ੍ਵਾਈ ਤ ੋਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਦ੍ਵਾਈ ਤੋ ਐਲਰਜੀ ਉਦ੍ੋਂ ਹੁੰਦ੍ੀ ਹ ੈਜਦ੍ੋਂ ਪਰਤੀਰੋਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ  

ਮਾੜੀ ਪਰਤੀਖਿਆ ਹੁੰਦ੍ੀ ਹੈ। 

ਐਲਰਜੀ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਤੀਖਿਆਵਾਾਂ ਘਟ ਜਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹ ੋਸਕਖਦ੍ਆ ਹਨ। 

ਪਰਤੀਖਿਆਵਾਾਂ ਘਟ (ਿੱਫੜ) ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁ੍ਬਾਰਾ ਦ੍ਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ੍ 

ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ੍ੇ ਹ ੋਅਤੇ ਪਰਤੀਖਿਆਵਾਾਂ ਗੰਭੀਰ (ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਖਸਸ) 

ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦ੍ਵਾਈ ਦੁ੍ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦ੍ੀ। 

ਦ੍ਵਾਈ ਤੋ ਐਲਰਜੀ ਤੁਰੰਤ ਹ ੋਸਕਦ੍ੀ ਹੈ (ਦ੍ਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ੍ ਇਕ ਘੰਟੇ 

ਦੇ੍ ਅੰਦ੍ਰ-ਅੰਦ੍ਰ ਹ ੋਸਕਦ੍ੀ ਹ)ੈ ਜਾਾਂ ਦ੍ੇਰੀ ਨਾਲ ਹ ੋਸਕਦ੍ੀ ਹ ੈ(ਦ੍ਵਾਈ 

ਸੁ਼ਰ  ਕਰਣ ਤੋਂ ਖਦ੍ਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਫ਼ਖਤਆਾਂ ਬਾਅਦ੍ ਹੁੰਦ੍ੀ ਹੈ।) 

ਅਲਰਜੀ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਤੀਖਿਆ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ੍ੇ ਹਨ: 

 ਚਮੜੀ ਦੇ੍ ਿੱਫੜ, ਛਪਾਕੀ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਖੁਜਲੀ

 ਘਰਘਰਾਹਟ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਦ੍ੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਖਸਆਵਾਾਂ

 ਸੋਜ

 ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਖਸਸ

ਬਚਪਨ ਖਵਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਾਂ ਕੁਝ ਐਲਰਜੀਆਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਗ 

ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ੍ੀਆਾਂ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਲਰਜੀ ਦ੍ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ 

ਸਕਦ੍ ੇਹ ੋਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦ੍ੀਆਾਂ ਪਰਤੀਖਿਆਵਾਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 

ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਖਕਸੇ ਦ੍ਵਾਈ ਤੋ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦ੍ਵਾਈ ਲ਼ੈਣਾ ਰੋਕ 

ਦੇ੍ਣਾ ਚਾਹੀਦ੍ਾ ਹ ੈਅਤ ੇਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦ੍ਾ 

ਹ।ੈ ਜੇ ਪਰਤੀਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹ ੈਤਾਾਂ 000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ (ਅਡਵਰਸ ਅਫਕੈਟਸ)  

 ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਦੇ੍ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਖਵੱਚ ਮਤਲੀ, ਦ੍ਸਤ ਅਤੇ ਖਸਰ ਦ੍ਰਦ੍ ਹ ੋ

ਸਕਦ੍ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਮ ਲੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦ੍ੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪਰਤੀਖਿਆਵਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁ੍ਬਾਰਾ ਉਹੀ 

ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਲੈਣ ਦੇ੍ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ੍ੇ ਹ।ੋ 

ਆਪਣੀ ਦ੍ਵਾਈ ਤ ੋਐਲਰਜੀ ਅਤ ੇਮਾੜੀ  ਪਰਤੀਖਿਆ (ਅਡਵਰਸ 

ਖਰਐਕਸ਼ਨ) ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨ  ੰਕੀ ਕਰਨ ਦ੍ੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ?ੈ 

ਹਸਪਤਾਲ ਖਵੱਚ ਹੁੰਖਦ੍ਆਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਪੁੱਖਛਆ ਜਾਏਗਾ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ 

ਖਕਸੀ ਦ੍ਵਾਈ ਤੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ  ਪਰਤੀਖਿਆ(ਅਡਵਰਸ ਖਰਐਕਸ਼ਨ) 

ਹੋਈ ਹ ੈਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਕਾਰਡ ਖਵੱਚ ਪਰਤੀਖਿਆ ਨ ੰ 

ਦ੍ਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦ੍ੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ੍ੇ ਹਾਾਂ 

ਖਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਉਹ ਦ੍ਵਾਈ ਨਾ ਦ੍ਈਏ ਖਜਸ ਤੋ ਪਖਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ 

ਪਰਤੀਖਿਆ ਸੀ। ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੰ ਦ੍ੱਸੋ:  

 ਖਕਹੜੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਤੀਖਿਆ ਹੋਈ

 ਇਹ ਕਦ੍ ੋਹੋਇਆ ਅਤੇ

 ਪਰਤੀਖਿਆ ਕੀ ਸੀ

ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖਵਚ ਖਦ੍ੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਫਾਰਮਾਖਸਸਟ ਨ ੰ 

ਪੁੱਛੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਕੋਈ ਪਰਤੀਖਿਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਦੁ੍ਆਰਾ ਪਰਤੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰਾਾਂ 

ਅਤ ੇਫਾਰਮਾਖਸਸਟਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਦ੍ੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇ

ਫਾਰਮਾਖਸਸਟ ਨ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਬਾਰੇ ਦ੍ੱਸੋ ਖਜਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੰ 

ਪਰਤੀਖਿਆਵਾਾਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਖਕਸੀ ਦ੍ਵਾਈ ਤੋ ਬਹ ਤ ਖਜਆਦ੍ਾ ਪਰਤੀਖਿਆ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਖਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦ੍ੀ ਹ ੈਖਕ ਜਦ੍ੋ ਤੁਹਾਨ ੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦ੍ੇਖਭਾਲ ਦ੍ੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਦ੍ ਖਜਆਾਂ ਨ ੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਲਖਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। 

ਇਸ ਦ੍ੀਆਾਂ ਉਦ੍ਾਹਰਣਾਾਂ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਖਲਟ ਜਾਾਂ ਪਰਸ ਖਵੱਚ ਇੱਕ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਜਾਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕੇਲਰਟ(MedicAlert®) 

ਬਰੇਸਲੈੈੱਟ ਜਾਾਂ ਪੈਂਡੈਂਟ ਪਖਹਨਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
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English 

Medication allergies and 

 adverse reactions 
What is an adverse reaction? 

An adverse reaction is the possible 

harmful effect related to taking a 

medicine. This includes allergic and non-

allergic reactions, interactions between 

medicines and side effects. 

What is a medicine allergy? 

A medicine allergy is when an adverse 
reaction occurs involving the immune 
system.  

Allergic reactions may be mild (rash) and 

you may be able to have the medicines 

again or reactions may be severe 

(anaphylaxis) and you should not have the 

medicine again.  

Medicine allergies may be immediate 
(occurring within an hour of having the 
medication) or delayed, occurring days or 
weeks after the medication has been 
started. 

An allergic reaction may include: 

• skin rash, hives and/or itching

• wheezing or other breathing
problems

• swelling

• anaphylaxis

Some allergies experienced in childhood 
may no longer affect you as an adult. You 
may want to have allergy testing to find 
out if your childhood reactions are still 
important. 

If you are having an allergic reaction to a 
medicine, you should always stop the 
medicine and contact your doctor. If the 
reaction is severe call 000. 

Side effects 

Side effects to medicines may include 

nausea, diarrhoea and headache and are 

usually minor and temporary. These are 

not allergic reactions and you may be able 

to have these medications again. 

What do you need to do about your 

medication allergies and adverse 

reactions? 

While in hospital you will be asked if you 

have had any adverse reactions to 

medicines so we can document the 

reaction in your medical record. We want 

to make sure we do not give you a 

medicine you have had a reaction to in 

the past. Please let us know: 

• which medicines caused a reaction

• when it happened and

• what the reaction was

Feel free to ask your nurse, doctor or 

pharmacist if you have questions about 

any medicines you are given in hospital. 

If you have a reaction, make sure you are 

given information in writing about the 

reaction to share with your carers, doctors 

and pharmacists. Always tell your local 

doctor and pharmacist about any 

reactions you have had to medicines. 

If you have had a severe reaction to a 
medicine, it is recommended that you 
carry written information with you to alert 
others in case you need medical attention. 
Examples of this include an alert card in 
your wallet or purse or wearing a 
MedicAlert® bracelet or pendant. 
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