
ਕੀ ਬਾਰ ੇਸਚੂਨਾ ਦਈੇਏ  
ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜ  ਜ ੀ-ਬੂਟੀ ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ 
ਸੰਦੇਹਸ਼ੀਲ ਗੌਣ-ਪਭਾਵ  ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ਔਸ਼ਧ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜ  ਬਗੈਰ ਔਸ਼ਧ-
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸ  ਉਨ  ਗੌਣ-ਪਭਾਵ  ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨ  ਦਾ ਅਸਰ :  

♦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਤੇ ,   
♦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਜ  
♦ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਤੇ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ  ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਜ  ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੇ 

ਿਜਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਥ  ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਪਆ 
ਹੈ।  

 
ਯਲੈੋ ਕਾਰਡ ਸਚੂਨਾਵ  ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ?ੈ 
ਦੀ ਮੈਡੀਿਸੰਨਸ ਐਡਂ ਹੇਲਥਕਅੇਰ ਪਡੋਕਟਸ ਰੌਗਯਲੂੇਟਰੀ ਏਜਸੀ (ਐਮ 
ਐਚ ਐਰ ਏ) ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਕਲੋ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਸ਼ੇੇਵਰ  ਿਜਵ ਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਅਤੇ ਨਰਸ  
ਕੋਲ ਯਲੈੋ ਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾਵ  ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ  
ਐਮ ਐਚ ਐਰ ਏ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ, ਦਵਾਈ ਿਕਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ 
ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਰੇਗੀ। 
 
ਐਐਚ ਐਰ ਏ ਕੀ ਹ?ੈਮ  
ਐਮ ਐਚ ਐਰ ਏ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 
ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਝ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਚਿਕਤਸੀ ਉਪਕਰਣ ਚੰਗੀ ਤਰ  
ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਵਾਣਨਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ। ਜਦ ਕਈੋ 
ਭੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਆ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਐਮ ਐਚ ਐਰ ਏ ਜਨਤਾ ਦੀ 
ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਤਹੁਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਗੌਣ-ਪਭਾਵ? 
ਯਲੈੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦ ੇ
ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਚੂਨਾ ਦਵ ੋ
 
ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਸਰੁੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣੀਆ ਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅਣ-ਚਾਹੇ ਗੌਣ-ਪਭਾਵ (ਕਈ 
ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਿਤਿਕਆ ਿਕਹਾ 
ਜ ਦਾ ਹੈ) ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਕਈ ਗੌਣ-ਪਭਾਵ ਹਲਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇੱਥ ਤਾਈ ਂਿਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਕਦੀ-ਕਦਾਈ,ਂ ਇਹ ਗੌਣ-ਪਭਾਵ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ 
ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ ਬਾਦ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹ ੋਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਕਈ ਗੌਣ-ਪਭਾਵ  ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ  ਚਲਦਾ ਜਦ 
ਤਾਈ ਂਿਕ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਈ ਲੋਕ  ਵੱਲ ਲੰਮ ੇਸਮ ਤਾਈ ਂਨਹ  
ਲਈ ਜ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ  ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ 
ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਹਸ਼ੀਲ 
ਗੌਣ-ਪਭਾਵ  ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਵੋ। 
 
ਜਕੇਰ ਤਸੁ  ਿਕਸ ੇਅਿਜਹ ੇਲੰਛਣ ਬਾਰ ੇਿਚੰਿਤਤ ਹ ੋਿਜਹ ਾ ਿਕ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਗਣੌ-ਪਭਾਵ ਲਗਦਾ ਹ,ੈ ਤ  ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜ  
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ 

ਯਲੈੋ ਕਾਰਡ ਸਚੂਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਿਤੰਨ ਤਰੀਕ ੇਹਨ 
ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜੀ ਿਵੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ  ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋ  ਪਵੇ ਿਜਹ ਾ ਿਕ 
ਅੰਗੇਜੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਅਤੇ ਬਲੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਪਸ਼ੇੇਵਰ (ਿਜਵ 
ਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਜ  ਨਰਸ) ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਲੈੋ ਕਾਰਡ 
ਭਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

♦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਇੰਟਰਨਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤ  
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, ਿਜਹ ਾ ਿਕ ਬਗੈਰ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਦੇ 
ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

♦ ਮੁਫਤ ਫੋਨ 0808 100 3352 ਤੇ ਯਲੈੋ ਕਾਰਡ ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 
ਫੋਨ ਕਰ ੋ 

 
 
ਤਹੁਾਡੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ 
ਿਨਜੀ ਵਰੇਵੇ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। 
ਉਨ  ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਿਗਆ ਤ ਬਗੈਰ ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਏ ਤ 
ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।    

www.mhra.gov.uk/yellowcard 
 
Use the Yellow Card app available in 
the Apple App Store or Google Play 


