ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਡਿਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ!

ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ + ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ
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ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਇਕੱ ਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁ ਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਗਮਾਂ
ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੂਡ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਝੜਾਅ,
ਘੱ ਟ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਫੋ ਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਨ੍ ਹਾਂ ਚੁਣੌ ਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਹੋ । ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱ ਸਿਆ–ਡਿਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਚੰ ਗਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋ ਂ
ਕਿਤੇ ਵੱ ਧ ਕੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਸ,
ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਜਾਂ ਬੋ ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ
ਤੌ ਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱ ਧੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ…
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਹੈ !
ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ
ਦੇ ਕਈ ਹੋ ਰ ਢੰ ਗ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈ ਲੀ ਵਿੱ ਚ ਥੋ ੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ
ਦੋ ਸਤ ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ । ਹੋ ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਰਹੋ । ਸੰ ਗੀਤ
ਸੁਣੋ । ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੈ ਰ ਲਈ
ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ
ਮਾਣਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ !
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ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ । ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਦਿਖਾਓ।

ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ?

ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ, ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ
ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁੜ
ਚੰ ਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਬਿਨ੍ ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ
ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਲਈ ਇਹ ਲੱ ਛਣ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਵੋ ।

• ਉਦਾਸ, ਇਕੱ ਲੇ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਦੋ ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋ ਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ
•	ਸੌ ਣ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ (ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ)
• ਸੋ ਚਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮੱ ਸਿਆ
• ਘੱ ਟ ਊਰਜਾ/ਥਕਾਨ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
•	ਬੀਮਾਰ/ਜਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ/ਚਿੜਚਿੜਾ ਮਹਿਸੂਸ
•
•

ਕਰਨਾ
ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੌ ਤ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣਾ*

*ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ) ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਰੰ ਤ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ , ਜਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ।

ਸੋ ਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਤੋ ਂ ਮਦਦ ਲਵੋ !
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ । ਕੋ ਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਨੇ ੜਲੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਹਸਪਤਾਲ,
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਕੇ ਂ ਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।
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ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ
ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਇੱ ਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
ਦੱ ਸੋ । ਮੈ ਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਕਦਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ , ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਹੇ ਠ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਗਾ:
•	ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਚੱ ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਗਾ।
•	ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਲਈ ਟੈ ਸਟ ਕਰੇ ਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਅਕਸਰ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ
ਮੂਡ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹਨ। ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ।

ਸੁਝਾਅ
•	ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱ ਤਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਓ।
•	ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਨੋ ਟਸ ਨਾਲ
ਲਿਆਉ।
•	ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ
ਜਿਹੇ ਲੱ ਗਦੇ ਹਨ।
•	ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।
•	ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
•	ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿ
ਕਰੋ ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ , ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ :
ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਦੋ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਈਆਂ ?
________________________________
ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ?
________________________________
ਕੀ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਂ ਉਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ?
________________________________

6

ਅੱ ਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰ ਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਡਿਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ

ਅੱ ਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰ ਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਡਿਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ

7

2. ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਕਈ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਮਦਦਗਾਰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਲੱ ਭਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਨਜਿੱ ਠਿਆ ਜਾਵੇ ?

ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਦੇ ਕਈ ਢੰ ਗ ਹਨ। ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਬਿਹਤਰੀਨ
ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਫੇ ਅਤੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

1.	ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਛੋ ਟੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ , ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੋ , ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਚੰ ਗਾ ਖਾਓ।
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3. ਦਵਾਈਆਂ
ਜੇ ਕਰ ਲੋ ੜ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ (ਐਂਟੀਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ
ਕਿੰ ਨ੍ ਹੀ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ
ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਡਿਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ ਵਿਰੋ ਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱ ਥ:
•	ਇਹ ਉਦੋ ਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ
ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।
• ਇਹ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ।
•	ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ 4–6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
•	ਕੁੱਝ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ
ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
•	ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰ ਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰ ਭਾਵ
ਜਾਰੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ
ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ
ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਇਹ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱ ਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰ ਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਡਿਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ
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ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ

ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਫੋ ਨ ਨੰਬਰ

ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਗਠਜੋ ੜ
(CCSMH)

ਉਨ੍ ਹਾਂ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸ ਖੇ ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।

www.ccsmh.ca

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋ ਕਥਾਮ ਲਈ ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਐਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ (CASP)
www.suicideprevention.ca

ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਸੰ ਭਾਲ-ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਗਠਜੋ ੜ (CCC)
www.ccc-ccan.ca

ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ (CMHA)

ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ: 9-1-1
ਡਾਕਟਰ
________________________________
ਸਲਾਹਕਾਰ/ਚਿਕਿਤਸਕ
________________________________

www.cmha.ca

ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ
________________________________
ਦੁੱਖ/ਸੰ ਕਟ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਲਾਈਨ
________________________________
ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ
ਸ਼ਾਖਾ
________________________________
ਰੂ ਹਾਨੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱ ਲੋਂ ਸਹਿਯੋ ਗ
________________________________
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ਇਹ ਬਰੌ ਸ਼ਰ (CCSMH) ਦੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ
ਸਿਹਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ
ਇਲਾਜ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਿਯੋ ਗ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਪਰਜ਼ ਡਰੱ ਗ ਮਾਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋ ਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ।
ਖੰ ਡਨ: ਇਹ ਬਰੌ ਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਮੈ ਡੀਕਲ ਆਚਾਰ ਦੇ
ਵਿਆਖਿਆਣਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋ ਂ ਨਹੀਂ
ਹੈ ।

