
“ਇਨਸਾਇਟ ਏਨਡੋਮਿਟਮਿਉਮਸਸ” 

ਅਸੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਤਾਕਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਕਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ 
ਕਿਹਤਰ ਪ੍ਰਿੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਪ੍ਚਾਰ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਕਿਆਦਾ ਿੜਿੋਲਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ  ਦੇ 
ਿਾਰੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਹਤਰ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ ਕੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਿ ਕ ਿੱ ਚ 
ਦੇਰੀ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।   

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ: 
 ਸਾਡੇ ਕਸਕਿਅਕ  ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਯੁਿੱ ਕਤੀਆਂ 
 ਕਸਿੱ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  
  ੇਿਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੁਦਕਰਤ ਿਾਣਕਾਰੀ 
 ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਿੈਠਕਾਂ -ਮਕਹਮਾਨ  ਕਤਾ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ਾ ਰਾਤਾਂ 
 ਕਾਫ਼ੀ/ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ 

 ਫੋਨ,ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਕਾਇਪ੍ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ 
 ਸਮਾਚਾਰਪ੍ਤਕਰਕਾ ਾਂ 
 ਲੇਂਕਡੰਗ ਲਾਇਿਰੇਰੀ 
 ਫੇਸਿੁਕ ਆਨਲਾਇਨ ਸਮੁਦਾਏ  
 ਕਕਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿ ਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  
ਡਾਇਗਨੋਸਮਟਕ ਦੇਿੀ ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਿੀਏ 
ਕਾਕਰਆਸਥਲਾਂ , ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਪੇ੍ਸ਼ੇ ਰਾਂ ਲਈ 
ਉਪ੍ਲਿੱ ਿਧ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਯਾਂ।ਮਾਰਚ ਕ ਿੱ ਚ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ 
ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ  Purple walk ® for Endometrio-

sis  Awareness ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੈ ।   
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਡੋ 
ਆਪ੍ਣੇ ਮਕਾਮੀ ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਸਮੁਦਾਏ,ਸਾਡੇ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਦਾ 
 ਰਤੋ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਣ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 
ਪ੍ਰ ਾਰ ,ਦੋਸਤਾਂ ,ਪੇ੍ਸ਼ੇ ਰਾ ਸਕਹਤ ਸਭ ਦਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ । 

 

ਸਾਡੇ ਸਿੁਦਾਏ  ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਿਥਨ ਕਿੋ  
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਠਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਤੀਿੀਆਂ 
ਕ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਲਆਂਦਾ ਹੈ ।  ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸੇ  ਦੇ ਉਪ੍ਹਾਰ ਮੁਿੱਲ ਾਨ 
ਹਨ ।  ਇਿੱਕ ਪੰ੍ਿੀਕਕਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਨ ਟੈਕਸ ਕਰੇਕਡਟ ਦਾ 
ਪ੍ਾਤਰ ਹੈ , ਿਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ ਇੰਸੇ ਕ ਟੀਮ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਕੇ  
ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਏ  ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ । 

ਮਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ  
ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ  ਦ ੇਿਾਰੇ ਕ ਿੱ ਚ  ਕਿਆਦਾ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਣ ਲਈ  
Ph ਕਸਕਿਅਕ :  ਏਨੇਟ 07 8555 123  
ਈਮੇਲ : info @ InsightEndometriosis . org . nz 

 ੇਿ : www . InsightEndometriosis . org . nz  

ਫੇਸਿੁਕ : www . Facebook . com / InsightEndometriosis 

ਇਨਸਾਇਟ ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਇਸ ਛਟੋੀ ਪੁ੍ਸਤਕ ਮੁਦਰਣ ਲਈ  
ਕੌਕਮਉਕਨਟੀ ਔਰਗਨਾਇਸੇਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ  ( COGS )   ਦ ੇ
ਸਰਮਥਨ ਦੀ ਆਭਾਰੀ ਹੈ ।  
ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੂ ਿਾਲਕ ਗ ਅਤੇ ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ 
ਐਸੋਕਸਐਸ਼ਨ ਦੀ “ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ :  ਦ ਕਮਪ੍ਲੀਟ ਰੇਫਰੇਂਸ 
ਫਾਰ ਟੇਕਕੰਗ ਚਾਰਿ ਆਫ ਯੋਰ ਹੇਲਥ”  ( 2003 )   ਲੋਂ ਲਈ 
ਗਈ ਹੈ । 

ਿਾਮਸਕ ਧਿਿ  ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਦਿਦ  ?  
 ਪ੍ਰਜਨਨ ਮਵਿੱ ਚ ਸਿਿੱ ਮਸਆ  ?   

ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਅਤੇ ਕਕ ੇਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਿੱਕਦੇ ਹਾਂ 

InsightEndometriosis . org . nz 

Facebook.com/InsightEndometriosis  
 

 Indian  ( Punjabi )  version 

 ( ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ) 



ਏਨਡੋਮਿਟਮਿਉਮਸਸ 
ਇਿੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂ੍ਰਣ ਇਸਤਰੀਰੋਗ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 
ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਕਹਲਾ ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ।  
ਏਨਡੋਮਿਟਮਿਉਮਸਸ ਕੀ ਹੈ  ? 
 

 ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਿੁਡੀ ਇਿੱ ਕ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ 

 ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਅਸਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਾਈ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਕੋਕਸ਼ਕਾ ਾਂ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਕੋਕਸ਼ਕਾ ਾਂ ਕਕਤੇ ਹੋਰ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗਦੀਆਂ ਹਨ 
ਕਿ ੇਂ ਕਕ ਅੰਡਾਸ਼ਏ,ਫੈਲੋਕਪ੍ਅਨ ਕਟਊਿ,ਆਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਕਣ 
ਅਸਤਰ 

 ਕੋਕਸ਼ਕਾ ਾਂ ਮਾਕਸਕ ਧਰਮ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਧਣ ਲਿੱ ਗਦੀਆਂ 
ਹਨ ਕਿਸ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਿ ,ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੱ ਛਣ ਅਤੇ 
ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿਨਨ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਇਸ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀ ਨ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਖ਼ਰਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ , ਇਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਪ੍ਸਕਥਤੀ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਿਨ ਸਕਦੀ ਹੈ 

¡ ਅਕਿਹੇ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਿੰਧਨ ਅਤੇ  ਦਰਸ਼ਕਟਕੋਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਿੱਕਦੇ ਹਨ।      
ਏਨਡੋਮਿਟਮਿਉਮਸਸ ਮਕਸ ਨ ੂੰ  ਮਵਕਮਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ  ?  
 ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਕਕਸ਼ੋਰ ਲਡਕੀਆਂ ਸਕਹਤ ਸਾਰੇ ਉਮਰ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਠਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ   
 ਕਿਨਹ ਾਂ ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਨੰੂ 

ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਹੈ ਿਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ 
ਕਿਮਾਰੀ ਹੋ ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਕ ਕਕਸਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਕਿਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ  ਦੇ ਆਿ ਲਿੱ ਛਣ ਕੀ ਹਨ  ?  
 ਮਾਕਸਕ ਧਰਮ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਦਰਦ 
 ਸੰਭੋਗ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ 
 ਪ੍ਰਿਨਨ ਸਮਿੱ ਕਸਆ  
 ਕ ਿੱ ਡ ਕ ਿੱ ਚ ਗੜਿੜ ਕਿ ੇਂ ਕਕ 
ਮਲ ਕਤਆਗਣ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ੀਡਾ ,ਫੂਲਾ 
ਹੋਇਆ ਕ ਿੱ ਡ ,ਕਿਿ ਿਾਂ ਦਸਤ—
ਅਕਸਰ ਚਕਰੀਏ  

 ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਣ 
 ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਦਰਦ  ( ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਡੰਿੋਤਸਰਿਨ )  
 ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਕਿ ੇਂ ਕਕ ਕਪ੍ਿੱਠ  ਦੇ ਕਨਚਲਾ ਕਹਿੱਸਾ  
 ਦਰਦਨਾਕ ਪੇ੍ਸ਼ਾਿ 
 ਮਹਾ ਾਰੀ ਪੂ੍ਰ  ਧਿੱਿੇ 
 ਪ੍ਰਤੀਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ 
¡ ਲਿੱ ਛਣ ਇਕਰਟੇਿਲ ਿੋ ੇਲ ਕਸੰਡਰੋਮ (IBS)  ਿਾਂ ਪੇ੍ਲਕ ਕ 
ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਕਡਸੀਸ (PID)  ਨਾਲ ਕਮਲਦੇ ਿੁਲਦੇ ਹੋ ਸਿੱਕਦੇ ਹਨ ,  
ਪ੍ਰ ਅਕਸਰ ਚਕਰੀਏ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
 

ਿਾਮਸਕ ਧਿਿ ਦ ੇਦੌਿਾਨ ਪ੍ੀਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ  !   
 ਿੇਕਰ ਮਾਕਸਕ ਧਰਮ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿੀ ਨ ਸ਼ੈਲੀ 

ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ 
 ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਕ ਿੱ ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਇਿੱਕ ਇਸਤਰੀ 

ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲ ੇਂ ।  
¡ ਿਲਦੀ ਕਨਦਾਨ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ੍ਿਾਊਪ੍ਣ 
ਿਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਏਨਡੋਮਿਟਮਿਉਮਸਸ ਦਾ ਸ਼ਿੱ ਕ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਚਕਕਤਸਕ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ 
ਤੈਅ ਕਰਣ ਲਈ ਇਸ ਕਕ ਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ:     
 ਕੀ ਤੁਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਮਾਕਸਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਦਰਦ ਲਈ 

ਦ ਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ  ?   
 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਕਸਕ ਧਰਮ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ 

ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ  ?     
 ਕੀ ਮਾਕਸਕ ਧਰਮ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  ?  
 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਕਸਕ ਚਿੱ ਕਰ  ਦੇ ਕ ਚਕਾਰ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ?  
 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਂ ਿਾਅਦ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ?   
 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਲ ਕਤਆਗਣ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ੀਡਾ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ?  
 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਕਸਕ ਧਰਮ  ਲੋਂ ਸਿੰਧਤ ਦਸਤ ਿਾਂ ਕਿਿ ਹੈ  ? 
 ਕੀ ਤੁਸੀ ਮੂਤਰ ਕਰਣ ਪੂ੍ਰ  ਿਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭ  

ਕਰਦੇ ਹੋ  ?  
 ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ , ਭੈਣ ਿਾਂ ਮਾਸੀ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 

ਨੰੂ ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਹੈ  ?  
-  ਇਹ ਕਕ ਿ ਏਡੰਕਰਆ ਮੌਲੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਟ ਕਕਤਾਿ 
ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ :  ਇਿੱ ਕ ਕਨਊਿੀਲੈਂਡ ਗਾਇਡ”  ਲੋਂ ਅਨੁਕੂਕਲਤ ਹੈ 
ਿੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ   ?  
 ਆਪ੍ਣੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਣ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚੀ ਆਪ੍ਣੇ 

ਿੀਪ੍ੀ  ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਿਾਓ  
 ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਕ ਿੱ ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਇਿੱਕ ਇਸਤਰੀ 

ਰੋਗ ਮਾਹਰ  ਦੇ ਰੇਫਰਲ ਲਈ ਪੁ੍ਿੱ ਛੋ 
ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਨਸਾਇਟ 
ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 
¡ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਕ ਿੱਚ ਕਿਿਕੋ ਨਹੀਂ 

ਏਨਡੋਕਮਟਕਰਉਕਸਸ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂ੍ਰਣ ਇਸਤਰੀਰੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਸਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਿਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ । ਇਹ ਿਹੁਤ ਆਮ ਰੋਗ ਹੈ ।  
ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ।  


