ਗਾਊਟ
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਲਲਲਿਆ ਲਗਆ ਹੈ ਲਿਹੜੇ ਿੋੜਾ ਦੇ ਰੋਗ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ੍। ਇਸ ਲ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਣਨ੍ ਲਈ ਗਾਊਟ
ਦੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਾਣ ਸਿੱ ਕੋ। ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਲ ਿੱ ਚ
ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ੍ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ੀ ਦਿੱ ਲਸਆ ਹੈ।
ਗਾਊਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਗਾਊਟ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਦਰਦ ਭਰੀ ਲਬਮਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਿੋਥਾਂ ਨ੍ੰ ਪਰਭਾਲ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੋੜਾਂ
ਲ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਿਾਣ ਨ੍ਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ਼, ਪੈਦਾ ਹੋ

ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਣੇ (crystals) ਸਰੀਰ ਲ ਿੱ ਚਲੇ ਆਮ ਕੜ ਕਰਕਟ (uric acid)
ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ੍। ਆਮ ਸਰੀਰ ਇਸ ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ ਨ੍ੰ ਗੁਰਲਦਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਲਪਸ਼ਾਬ ਲ ਿੱ ਚ ਕਿੱ ਢ ਲਦੰ ਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਗਾੳਟ ਹੋਇਆ ਹੋ ੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਇਨ੍ੀ ਫੁਰਤੀ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ੍ ਯੁਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਿੱ ਧ ਿਾਂਦੇ ਹਨ੍
ਲਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਾਣੇ (crystals) ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ੍।

ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਕੌ ਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਲਨ੍ਸਚੇ ਨ੍ਾਲ ਗਾਊਟ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੇ ਿੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋੜਾਂ ਲ ਿੱ ਚਲੇ ਤਰਲ ਲ ਚੋਂ ਯਰੇਟ ਦਾਣੇ (urate crystals) ਲਿੱਭੇ ਿਾਣ ਬਾਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦਾ ਲਮਆਰ ਿਨ੍ ਦੀ ਿਾਂਚ ਨ੍ਾਲ ਲਮਲਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
ਹਾਲਾਂਲਕ ਇਹ (ਿੰ ਨ੍ ਦੀਆਂ ਿਾਂਚਾਂ) ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਗਾਊਟ ਹੋਣ
ਸਮੇਂ ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਨ੍ਾਰਮਲ ਿਾਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਿਨ੍
ਦੀਆਂ ਿਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਰਨ੍ਾਂ ਕਾਰਨ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਨ੍ਾ ਹੋਣ ਨ੍ੰ ਲਨ੍ਸਲਚਤ ਕਰਨ੍
ਲ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍, ਲਿ ੇਂ ਲਕ ਿੋੜਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਛਤ ਿਾਂ ਗਠੀਏ

ਗਾਊਟ ਲਕਸੇ ਨ੍ੰ ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਲਕ, ਮਾਂਹ ਾਰੀ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨ੍ੰ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ੍ ਦਾ
ਇਿੱ ਛਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਗਾਊਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ। ਪਰਭਾਲ ਤ ਿੋੜ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲ, ਸੁਲਿਆ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਮਲਹਸਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਾਰ
ਿੋੜ ਨ੍ੰ ਹਿੱ ਥ ਲਾਇਆਂ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਕਸੇ ਸਮੇਂ ਗਾਊਟ ਇਿੱ ਕ ਿੋੜ ਨ੍ੰ

ਹੀ ਪਰਭਾਲ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਾਰ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰ ਗਠੇ ਨ੍ੰ । ਹੋਰ ਿੋੜ, ਲਿ ੇਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੇ, ਗੁਟਾਂ
,ਗੋਲਡਆਂ, ਅਿੱ ਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਹਣੀਆਂ ਦੇ ੀ ੀ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪਰਭਾਲ ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ੍।

ਇਹ ਵਕਉਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਲਦਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰ ਦਰੋਂ
ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ ਛੇਤੀ ਨ੍ਾ ਕਿੱ ਲਢਆ ਿਾਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਗਾਊਟ ਦਾ ਪਲਰ ਾਰਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦਾ

ਨ੍ਮੰ ਨ੍ਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਲਕ ਪਲਰ ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਲ ਤ ਨ੍ਹੀਂ ੀ ਹੁੰ ਦੇ। ਕੁਝ

ਦੇ ਹੋਰ ਰਪ। ਗਾਊਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਮੇਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਨ੍ਾਰਮਲ ਲਦਿੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਸੋ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਾਊਟ ਦੀ ਿਾਂਚ ਲ ਿੱ ਚ ਲਜ਼ਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ।

ਮੈਂਨੁੰ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
ਇਲਾਿ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਗਾਊਟ ਤਕਰੀਬਨ੍ ਇਿੱ ਕ ਹਫਤੇ ਤਿੱ ਕ ਰਲਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ
ਗਾਊਟ ਕਈ ਮਲਹਲਨ੍ਆਂ ਿਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਗਾਊਟ ਦਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਲਿਆਲ ਨ੍ਾ ਰਿੱ ਲਿਆ ਿਾ ੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨ੍ਾ ਧੇਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
ਗਾਊਟ ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨ੍ੁਕਸਾਨ੍ੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ੍।
ਕਈ ਾਰ ਗਾਊਟ
ਲਿਸ ਨ੍ਾਲ:
•

ਪਰਭਾਲ ਤ ਿੋੜਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ ਰਲਹੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਟੋਫੀ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍:

ਭਾਰ ਵ੍ਧ ਹੋਣਾ

•

ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲਧਆ ਹੋਣਾ, ਿਨ੍ ਦਾ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿੱ ਧੀਆ ਹੋਣਾ ਿਾਂ
ਗੁਲਕੋਜ਼ ਦੀ ਅਸਲਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ

•

ਗੁਰਲਦਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣਾ

•

ਡਾਇਰੈਲਟਕਸ ਲੈ ਣੀਆਂ (ਗੋਲੀਆਂ ਿੋ ਸਰੀਰ ਲ ਿੱ ਚੋਂ ਾਧ ਪਾਣੀ

(tophi) – ਯਰੇਟ ਕਲਰਸਟਲ urate crystals) ਦੀਆਂ

ਪਿੱ ਕੀਆਂ ਗੰ ਢਾਂ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਗਲਠਆ, ਕੰ ਨ੍ਾਂ, ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ

ਿੀ ਨ੍ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਕ ਹਨ੍ ਿੋ ਗਾਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿਮ ਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍, ਲਿਨ੍ਹਾਂ ਲ ਿੱ ਚ

•

ਿੱ ਧ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਬੁਰਾ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਾਲਾ) ਰੋਗ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਗੋਲਡਆਂ ਅਤੇ ਕਹਣੀਆ ‘ਤੇ।
•

ਗੁਰਲਦਆਂ ਲ ਿੱ ਚ ਪਿੱ ਥਰ।

ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਿਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਨੁੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਗਾਊਟ ੇਲੇ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ੍ੰ ਲਮਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼
ਕਰੇਗਾ ਲਿਨ੍ਹਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

ਂ ੀ ਇਨ੍ਫਲੈ ਮਟਰੀ (ਸੋਜ਼ ਘਟਾਉਣਕਿੱ ਢ ਲਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍)
ਨ੍ਾਨ੍ ਸਟੌਰਾਇਡਲ ਐਟ
•

ਕੋਰਟੀ ਕੋਸਟਰੌਇਡਲ ਟੀਕੇ ਿਾਂ ਗੋਲੀਆਂ

•

ਕੋਲਲਚਕਸੀਨ੍ (colchicine)

ਸ਼ਰਾਬ: ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਘਟਾ ਲਦਓ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਸਮੇਂ ੀ ਹੁਤ ਲਜ਼ਆਦਾ ਨ੍ਸ਼ਾ ਨ੍ਾ
ਪੀਓ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ੍ਾਲ ਗਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ੍ ਸਰਕਾਰ ਲੋਂ

ਦ ਾਈਆਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਫਾਰਮਲਸਸਟ ਨ੍ਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਗਲ ਬਾਤ ਕਲਰਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਪਰਭਾਲ ਤ ਿੋੜ ਨ੍ੰ ੀ
ਸੁਰਿੱਲਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ। ਲਮਸਾਲ ਿਹ,ੋ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰ ਗਠਾ
ਪਰਭਾਲ ਤ ਹੋਇਆ ਹੋ ,ੇ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਲਜ਼ਆਦਾ ਤੁਰਨ੍ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਿੱ ਲ ੀ ਲਧਆਨ੍ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨ੍ੰ (ਸੌਣ
ੇਲੇ) ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਿੋ। ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ Dealing with pain
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ੇਿੋ।

ਲਸਫਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇ ਨ੍ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ ਨ੍ੰ ੇਿੋ
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ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ: ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਲਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ
ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਗਲ ਪਿੱ ਕੀ ਕਰੋ ਲਕ ਤੁਸੀ ਲਸਹਤਮੰ ਦ ਿੁਰਾਕ ਿਾਂਦੇ ਹੋ
ਲਕਉਂਲਕ ‘ਕਰੈਸ਼’ ਿਾਂ ‘ਭੁਿੇ ਰਲਹਣ ਾਲੇ ਡਾਇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯਲਰਕ ਐਲਸਡਾਂ ਨ੍ੰ
ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰੇ ਲਈ ਡਾਇਲਟਸ਼ਨ੍ ਨ੍ੰ ਲਮਲੋ ।

ਵਪ੍ਊਰੀਂਨ-ਭਰਪ੍ਰ ਖਰਾਕਾਂ (Purine-rich foods): ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚੰ ਗੀ ਿਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਗਾਊਟ ਰੋਲਕਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਿ ਦਾ
ਲਨ੍ਸ਼ਾਨ੍ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਨ੍ੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਿੋ
ਗਾਊਟ ਨ੍ਾ ਹੋ ੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦਾ ਲਮਆਰ ਇਿੱ ਕ ਿਨ੍ ਦੀ ਿਾਂਚ ਨ੍ਾਲ
ਪਰੀਲਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਯਲਰਡ
ਐਲਸਡ ਦਾ ਲਮਆਰ (ਸ਼ੀਰਮ ਯਰੇਟ) ਿੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਕਾਰਨ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

ਲਈ

Gout and diet sheet ੇਿੋ।
ਬਹੁਤੀ ਾਰ ਸੀਊਡੋਗਾਊਟ (Pseudogout) ਲਿਸ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਇਿੱ ਸ ਨ੍ਾਲ
ਲਮਲਦੇ-ਿੁਲਦੇ ਹਨ੍ ਨ੍ੰ ਹੀ ਭੁਲੇਿੇ ਨ੍ਾਲ ਗਾਊਟ ਕਰ ਕੇ ਪਲਹਚਾਲਣਆਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਲਕ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਿੱ ਿਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸਟਲ, ਲਿਸ ਨ੍ੰ ਕਲਸੀਅਮ
ਪਾਈਰੋਫੌਸਫੇਟ ਿੋ ਿੋੜ ਲ ਿੱ ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ੍ ਲਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਨ੍ਤੀਿੇ ਿੌਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਰਸਟਲ ਉਪ-ਹਿੱ ਡੀ ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ ਲਹਸੇ (ਹਿੱ ਢੀਆਂ ਦੇ)
ਉਪਰ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਪਰਦੇ ਲ ਿੱ ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ੍। ਸੀਊਡੋਗਾਊਟ ਦੀ ਪਲਹਚਾਣ

0.36 ਵਮਲੀਮੋਲਜ਼ (millimoles) ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ

ਪਰਭਾਲ ਤ ਿੋੜ ਦੇ ਤਰਲ ਲ ਿੱ ਚ ਕਲਸੀਅਮ ਪਾਈਰੋਫੌਸਫੇਟ ਦੇ ਪਾਏ ਿਾਣ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ

(<0.36mmol/L)
ਕੁਿੱ ਝ ਗੰ ਭੀਰ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਦੇ ਲਨ੍ਸ਼ਾਨ੍ੇ

ਿਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਭਾਂ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਿਾਂ ਨ੍ਾ।

0.30

millimoles ਪਰਤੀ ਲੀਟਰ (<0.30mmol/L) ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ੍।.
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ੍ਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰੋ ਲਿਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਦੇ ਲਨ੍ਸ਼ਾਨ੍ੇ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਸ ਲ ਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਦਿਾਈਆਂ (MEDICINES): ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਾਈਆਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੰ ਨ੍ ਲ ਿੱ ਚਲੇ
ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਨ੍ੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ੍। ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨ੍ਾ

ਹੈ। ਇਹ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੱ ਿਰਾ ਰੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਲਿਸ ਲਈ ਿੱ ਿਰੇ ਇਲਾਿ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਰਾਈਲਟਸ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ੍ਕ ਆਰਥਰਾਲਟਸ ਦਫਤਰ ਨ੍ਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਿੇ ਗਾਊਟ ਦਾ ਇਲਾਿ ਨ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਿੋੜਾਂ ਨ੍ੰ

ਸਦੀ ੀ ਨ੍ੁਕਸਾਨ੍ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਲਰਕ ਐਲਸਡ
ਲਦਆਂ ਲਨ੍ਸ਼ਾਲਨ੍ਆਂ ਤੋਂ ਿਾਣ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗਾਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ੍ਕ ਆਰਤਰਾਇਲਟਸ ਦਫਤਰ ਲਈ:
ਕਾਲ ਕਰੋ 1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au
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