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ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
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ਿਾਬਤ ਹਰੋਵੇਿਾ।
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ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਬਵਧੀ
ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿ ਹਰੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਿਾਨੰੂ ਹਰ ਰਰੋਜ਼ 
ਿਰੀਰਿ ਿਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਬਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ
ਕਿਹਤਿੰਦ ਿਰੋਜਨ ਿਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਿਰ, ਕਦਲ 
ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਵਰਿੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 
ਦੀਆਂ ਕਬਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਕਧਤ 
ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਨਕਿਿ ਕਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰੀਰਿ 
ਕਿਹਤ ਕਜੰਨੀ ਹੀ ਿਹੱਤਪੂਰਣ ਹੈ। ਕਨਯਿਤ 
ਿਤੀਕਵਧੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਿਾ ਿਕਹਿੂਿ ਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਿਾਿ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਬਜਕ ਗਤੀਬਵਧੀ
ਕਿਹਤਿੰਦ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਿਿਾਰਾਤਿਿ ਬੁਢਾਪੇ 
ਲਈ ਯਰੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਜਿ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਕਿਊਕਨਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ।

ਬਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ
ਇੱਿ ਿਿਾਰਾਤਿਿ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹਤਿੰਦ 
ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਇੱਿ ਿੁੰ ਜੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ 
ਲਓ, ਅਤੇ ਜਰੋ ਿੰਿਵ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਬਾਰੇ ਿਰੋਚਣ ਦਾ 
ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਰੋ!
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Active Aging Canada ਿਾਰੇ
Active Aging Canada ਇੱਕ ਰਾਸਟਰੀ ਿੈਬਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ 
1999 ਬਵੱਿ ਸੰਸਿਾਬਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਿੀਂ ਇੱਿ ਅਕਜਹੇ ਿਿਾਜ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਨ ਦੀ ਿਰੋਕਸ਼ਸ਼ 
ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਜੱਥੇ ਿਾਰੇ ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਲਿ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿ 
ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਰੋ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਿੁੱ ਚੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਕਵੱਚ ਯਰੋਿਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਿੀਂ ਉਿਰ-ਿਰ, ਕਿਹਤਿੰਦ, ਿਾਿੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 
ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਉਿਰ, ਕਿੱਕਿਆ, ਿਰੋਜ, ਅਤੇ ਤਰੱਿੀ ਦਾ 
ਿਿਰਥਨ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਿੀਂ ਅਕਜਹੇ ਪ੍ਰਰੋਿਰਾਿ ਅਤੇ ਿਰਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਰੋ ਵੱਡੇ 
ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ 
ਵੱਲ ਛਰੋਟੇ ਿਦਿ ਚੁੱ ਿਣ ਲਈ ਿੂਕਚਤ, ਕਿੱਕਿਅਤ, ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਅਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਿ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫ਼ਲਿਫ਼ਾ ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਦਾ ਇੱਿ 
ਤਰੀਿਾ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ 
ਰੂਪ ਕਵੱਚ, ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਰਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਣ ਕਵੱਚ ਅਕਜਹੀਆਂ 
ਿਤੀਕਵਧੀਆਂ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰੋ ਿਾਡੀ ਿਰੀਰਿ, ਿਿਾਕਜਿ, 
ਿਾਨਕਿਿ, ਿਾਵਨਾਤਿਿ ਅਤੇ ਅਕਧਆਤਿਿ ਿਦਰਾਂ ਿੀਿਤਾਂ 
ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

‘ਤੁਿੀਂ ਜਰੋ ਹਰ ਰਰੋਜ਼ ਿਰਦੇ ਹਰੋ, ਉਹ ਿਾਇਨੇ ਰੱਿਦਾ ਹੈ’, ਇਿ 
ਲਈ ਹਰ ਕਦਨ ਨੰੂ ਕਿਹਤਿੰਦ ਬੁਢਾਪੇ ਿੰਬੰਧੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 
ਿਿਝਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਿਸਾਈਟ  
ਤੇ ਬਵਬਜਟ ਕਰੋ
www.activeagingcanada.ca
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ਇਲਾਜ ਸੰਿੰਧੀ ਲਾਭ

ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿ, ਦਰਦ, ਕਚੰਤਾ, ਉਦਾਿੀ ਅਤੇ 
ਿਾੜੀ ਨੀਂਦ ਵਰਿੀਆਂ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਿੇ ਅਨੁਿਾਰ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਇਿ ਨੰੂ ਨੁਿਖ਼ੇ 
ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇੱਿ ਬਦਲਵੇਂ ਕਵਿਲਪ ਵਜੋਂ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਿਿੇਂ, ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਇਲਾਜ 
ਿੰਬੰਧੀ ਦਾਅਕਵਆਂ ਦਾ ਿਿਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ 
ਕਵਕਿਆਨਿ ਿਬੂਤ ਿੀਕਿਤ ਹਨ।

ਪੇਜ 26-37 ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਿ਼ੁਢਾਪਾ ਅਤੇ 
ਕੈਨਾਬਿਸ

ਕਜਵੇਂ-ਕਜਵੇਂ 
ਿਾਡੀ ਉਿਰ 
ਵਧਦੀ ਹੈ, ਿਾਡੇ ਿਰੀਰ ਕਵੱਚ ਬਦਲਾਅ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਾਡੇ 
ਿਰੀਰ 'ਤੇ ਵੱਿਰੋ-ਵੱਿਰੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਿਰੋਜਿਰਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ 'ਤੇ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੇਜ 46-51 ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

ਇਿ ਕਿਤਾਬਚੇ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਿਹਤ ਿੰਿਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ 
ਿਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਿ ਿੂਚੀ ਹੈ। ਪੇਜ 52-55 ਦੇਖੋ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਬਸਹਤ 
ਦੀ ਸਬਿਤੀ

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਿੁਰਾਿ ਲਈ 
ਿਰੋਈ ਰਿਿੀ ਕਨਯਿ ਨਹੀਂ 
ਹਨ। ਿੈਨਾਕਬਿ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਿੀਂ ਿੀ 
ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ ਿਰਦੇ ਹਰੋ, ਇਹ 
ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਿ ਿਲਾਹ ਹੈ: "ਘੱਟ ਿਾਤਰਾ 
ਕਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿਰਰੋ।"

ਪੇਜ 56-58 ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਇਹ ਬਕਤਾਿਿਾ ਕੈਨਾਬਿਸ ਿਾਰੇ 
ਉਮਰ-ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦੰਦੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਕਉਂ ਅਤੇ ਬਕਵੇਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸਹਤ ਦੀਆਂ 
ਸਬਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀ ਕਬਹੰਦੀ  
ਹੈ, ਿਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਬਵੱਿ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਿਾਰੇ ਤੱਿ

ਿੈਨਾਕਬਿ ਿਰੋਈ ਵੀ ਅਕਜਹਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, 
ਜਰੋ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| THC 
ਅਤੇ CBD, ਇਿਦੇ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਕਿਸ਼ਰਣ 
ਹਨ। ਹਰ ਇੱਿ ਕਿਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਇਲਾਜ ਿੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਰੂਪਾਂ ਕਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। THC ਅਤੇ CBD ਦੀ 
ਤੀਬਰਤਾ ਵੱਿਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿ ਿੱਲ 'ਤੇ 
ਕਨਰਿਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਿਿ ਿੰਿ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੇਜ 12-17 ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਿਜ਼ੁਗਰ ਅਤੇ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ

ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹਰੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਿੁਝ 
ਬਜ਼ਰੁਿ ਇਹ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਿੀ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਿੰਿੀਰ ਕਬਿਾਰੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਦੂਿਰੇ ਇਿਨੰੂ ਅਨੰਦ ਲੈਣ (ਿਨੋਰੰਜਨ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ) ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਪੇਜ 10-11 ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ

ਿੈਡੀਿਲ ਅਤੇ ਿਨੋਰੰਜਿ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਰੋਵੇਂ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ 
ਿਾਨੰੂਨੀ ਹਨ। ਫ਼ੈਡਰਲ 
ਿਾਨੰੂਨ ਇਿ ਨੰੂ ਿੀਕਿਤ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਿੀਂ ਕਿੰਨੀ ਿੁ ਿਾਤਰਾ ਕਵੱਚ 
ਇਿਨੰੂ ਰੱਿ ਿਿਦੇ ਹਰੋ, ਿਾਂਝਾ ਿਰ ਿਿਦੇ 
ਹਰੋ, ਜਾਂ ਵਧਾ ਿਿਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਇਿਨੰੂ ਕਿਰਫ਼ 
ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਕਵਤਰਿਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਰੀਦ ਿਿਦੇ 
ਹਰੋ। ਹਰ ਿੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਲਈ 
ਉਿਦੇ ਆਪਣੇ ਕਨਯਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਪੇਜ 17-25 ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ 
ਕੀ ਹੈ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ 
ਮਾੜੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਿਾੜੇ-ਪ੍ਰਿਾਵ ਅਤੇ ਜਰੋਖ਼ਿ ਹਰੋ 
ਿਿਦੇ ਹਨ। ਟੀ.ਐੱਚ.ਿੀ (THC) ਦੀ ਵੱਧ 
ਿਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਿਾੜੇ-ਪ੍ਰਿਾਵ 
ਿੁਸ਼ਿ ਿੂੰ ਹ, ਿੁਿਤੀ ਅਤੇ ਿਿਜ਼ਰੋਰ ਿੰਤੁਲਨ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹਰੋ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਜਰੋਖ਼ਿਾਂ 
ਕਵੱਚ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਪਤ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਅਧੀਨ 
ਡਰਾਈਕਵੰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।

ਪੇਜ 38-45 ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।



1 2

Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਬਸਆ
ਸਾਲ 2018 ਬਵੱਿ ਕੈਨਾਬਿਸ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਇਜਾਜਤ ਬਮਲਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਜ਼ੁਰਗ 
ਨਾਗਬਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇਣ ਵਾਬਲਆਂ ਬਵੱਿੋਂ 30% ਨੇ ਕੈਨਾਬਿਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਿਾਡੇ 638 ਲਰੋਿਾਂ ਦੇ ਿਰਵੇਿਣ ਿੰਬੰਧੀ ਨਿੂਨੇ ਕਵੱਚ, ਇਿ ਵੇਲੇ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 
40% ਲਰੋਿ ਕਦਲਚਿਪੀ ਰੱਿਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰ ਰਹੇ ਿਨ।

ਵਰਤਿਾਨ ਕਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਰੋਿ, ਅਤੇ ਜਰੋ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ 
ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰ ਰਹੇ ਿਨ, ਉਹ ਡਾਿਟਰੀ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ, ਿੁੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰਿੀਰ ਦਰਦ, ਜਲਣ, 
ਨੀਂਦ ਿੰਬੰਧੀ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ, ਿਾਿਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਚੰਤਾ ਦੇ ਿਾਰਨ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਿਨ।

ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇਣ ਵਾਬਲਆਂ ਬਵੱਿੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਇਹ ਬਕਹਾ:

• ਉਹ ਿੈਨਾਕਬਿ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਜਰੋਖ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਲਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਕਿਿੇ ਿਰਰੋਿੇਯਰੋਿ ਿਰਰੋਤ ਤੋਂ ਿਰਰੋਿੇਯਰੋਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਡਾਿਟਰੀ/ਇਲਾਜ ਿੰਬੰਧੀ ਲਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਇੱਿ ਕਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਰੋਿੇਿੰਦ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿੁੱ ਿ ਿਰਰੋਤ ਿੀ, ਪਰ ਇਹ ਿਵੀਿਾਰ 

ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਲਰੋਿਾਂ ਨੰੂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਿਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਲੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ 
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਿਟਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਇੱਿ ਿਲੰਿ (ਬਦਨਾਿੀ) ਵਾਲੀ ਿੱਲ ਿਿਕਝਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਾਡੇ ਿਰਵੇਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਉਿਰ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਿਿਾਨ ਹੈ, ਜਰੋ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਦਲਚਿਪੀ ਦਰੋਨਾਂ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹਰੋਇਆ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਬਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਦਵਾਈ ਸੰਿੰਧੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੰਿੰਧੀ ਦੋਨੋਂ  ਕੈਨਾਬਿਸ ਹ਼ੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 
ਬਵੱਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਨ। ਬਜਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗ ਉਪਭੋਗਤਾ 
ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਕਹੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੁੱ ਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ 
ਦੇਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਿਾਰੀ ਦੇ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ 
ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਿਨੰੂ ਇੱਿ ਕਵਿਲਕਪਿ ਇਲਾਜ 
ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਦੇਿਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈ ਸੰਿੰਧੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਬਲਖੇ 
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਦਰਦ ਲਈ
• ਕਚੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਲਈ
• ਨੀਂਦ ਿੰਬੰਧੀ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ ਲਈ
• ਨੁਿਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇੱਿ ਕਵਿਲਪ ਵਜੋਂ
• ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਬਹਤਰ ਿੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ।

65 ਿਾਲ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੇ 
ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਿਿੇ ਹਰੋਰ ਉਿਰ ਦੇ ਿਿੂਹ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ, 2019 
ਕਵੱਚ, 6.6% ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ ਕਰਪਰੋਰਟ ਿੀਤੀ 
ਿਈ। ਇਹ 2012 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵੱਚ 1% 
ਵੱਧ ਹੈ।

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ਰੁਿ ਨਵੇਂ ਉਪਿਰੋਿਤਾ 
ਹਨ। ਿੁਝ ਜੀਵਨ-ਿਰ ਉਪਿਰੋਿਤਾ ਜਾਂ 
ਅਕਜਹੇ ਲਰੋਿ ਹਨ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਜੀਵਨ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ 
ਿੀ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਦੁਬਾਰਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੀ ਹੈ।

ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਿ ਿਾਰਨ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਬਦਲਣਾ 
ਹੈ। ਇਿਦੇ ਕਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਲਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਉਤਿੁਿਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਉਪਿਰੋਿਤਾ ਲਈ ਿਰੋਈ 
ਿਥਾਈ ਪ੍ਰਿਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਿੇ 
ਵੀ ਉਿਰ ਅਤੇ ਕਿਿੇ ਵੀ ਕਪਛਰੋਿੜ ਦੇ ਹਰੋ 
ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਿਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕੈਨਾਬਿਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ
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ਭਰੋਸੇਯੋਗ
ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਉਿਰ ਦੇ ਕਹਿਾਬ ਨਾਲ ਡਾਿਟਰੀ ਵਰਤੋਂ, 
ਿੈਰ-ਡਾਿਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਰੋਵਾਂ ਲਈ 
ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

ਿੈਰ-ਡਾਿਟਰੀ 
ਵਰਤੋਂ

ਦਰੋਵੇਂ ਡਾਿਟਰੀ 
ਵਰਤੋਂ
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THC ਅਤੇ CBD ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਿਾਰਕ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

THC CBD

ਿਨੋਕਵਕਿਆਨਿ ਿੈਰ-ਿਨੋਕਵਕਿਆਨਿ
ਕਦਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਜਲਨ ਨਾਲ ਹਰੋਣ ਵਾਲੇ 

ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ 
ਰਾਹਤ ਕਦੰਦਾ ਹੈ

ਦੌਰੇ ਨੰੂ ਕਨਯੰਤਰਣ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਰੋਿਦਾ ਹੈ

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 
ਕਦੰਦਾ ਹੈ

ਕਚੰਤਾ ‘ਤੇ ਿਾਬੂ 
ਰੱਿਦਾ ਹੈ

ਿੁੱ ਿ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਨੋਕਵਕਿਆਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਤੋਂ ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਇਿ 'ਤੇ ਕਨਰਿਰ ਿਰਕਦਆਂ, 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਵੱਚ THC 
ਅਤੇ CBD ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ 
ਿਿਰੱਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ‘ਪ੍ਰਰੋਫਾਈਲ’ ਹਰੋ 
ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ:

• THC ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
• CBD ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
• ਸੰਤ਼ੁਬਲਤ THC ਅਤੇ CBD।

ਿੈਨਾਕਬਿ, ਇੰਡੀਿਾ ਜਾਂ ਿਟੀਵਾ ਦੀਆਂ 
ਿਿ ਤੋਂ ਆਿ ਕਿਿਿਾਂ ਨੰੂ ਅਿਿਰ 
ਇਹਨਾਂ ਦਰੋ ਕਿਿਿਾਂ ਦੇ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ 

ਉਪ-ਬਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਜਰੋਕੜਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਿ ਉਪ-ਕਿਿਿ ਦਾ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਿਰੀਰਿ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰੀਿਰਨ 
ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪੌਕਦਆਂ ਕਵੱਚ ਕਿਸ਼ਰਣ 
ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਜਿ ਨੰੂ ਟਰਪੀਨਜ਼ 
ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੰੂ ਇਿ ਦੀ 
ਵੱਿਰੀ ਿੁਿੰਧ ਅਤੇ ਿੁਆਦ ਕਦੰਦੇ ਹਨ।

ਟਰਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡਜ਼ ਦੇ 
ਕਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵ 
ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਕੈਨਾਬਿਸ ਿਾਰੇ ਤੱਿ

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪੱਕਤਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਕਵੱਚ 
ਿੈਂਿੜੇ ਕਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਫਾਈਟੋਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡਜ. ਿਕਹੰਦੇ 
ਹਨ। ਕਿਿੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਕਵੱਚ ਇਹਨਾਂ 
ਕਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ 
ਦਬਾਅ, ਕਿੱਟੀ ਅਤੇ ਇਿ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ 
ਕਨਰਿਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਜਿ ਕਵੱਚ ਪੌਦਾ 
ਉੱਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਿ ਦੀ 
ਿਾਸ਼ਤ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਿਦੇ ਦਰੋ ਕਿਸ਼ਰਣ ਹਨ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਿੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ:

THC (ਡੈਲਟਾ-9-
ਟੈਟਰਾਹਾਈਡ੍ਰਰੋਿੈਨਾਕਬਨੋਲ) ਅਤੇ,

CBD (ਿੈਨਾਕਬਡੀਓਲ)।

THC ਿੈਨਾਕਬਿ ਕਵੱਚ ਇਿ 
ਿਨੋਕਵਕਿਆਨਿ ਕਿਸ਼ਰਣ ਹੈ (ਕਦਿਾਿ 
ਦੇ ਿੰਿ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਿਾਿ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਿਰਦਾ ਹੈ) ਜਰੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 'ਨਸ਼ੇ-
ਅਧੀਨ' ਿਕਹਿੂਿ ਿਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

CBD ਿਾਨਕਿਿ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਿੰਿਾਕਵਤ ਿੈਡੀਿਲ 
ਅਤੇ ਉਪਚਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਦਰੋਵਾਂ ਲਈ ਿਰੋਜ 
ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

THC ਅਤੇ CBD ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬਵੱਿ ਦੋ ਬਕਬਰਆਸੀਲ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਪੌਦੇ ਨੰੂ 
ਸ਼ੁੱ ਕੇ ਰੂਪ ਬਵੱਿ ਵਰਬਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਬਵਿੋਂ ਤੇਲ ਕੱਬਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬਫਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਨਾਬਿਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਵੱਿ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਕਸਮਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇੰਬਡਕਾ ਸਟੀਵਾ

ਛਰੋਟਾ ਪੌਦਾ ਲੰਿਾ ਪੌਦਾ

ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਤੰਿ(ਛਰੋਟੇ)ਪੱਤੇ

ਬੇਹਰੋਸ਼ ਿਰਨਾ ਉਤੇਜਿ



5 6

ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ

ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਵਧੀ ਇਸ ਬਵਧੀ ਿਾਰੇ ਇਹ ਬਕੰਨੀ 
ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਕੰਨੇ ਸਮੇਂ 
ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ

ਬਖੱਿਣਾ – ਤੰਿਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਿੁੱ ਿੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਇੱਿ 
ਕਿਸ਼ਰਨ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਿਨੰੂ 
ਇੱਿ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਬੌਂਿ 
ਕਵੱਚ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਿਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਟਾਂ 
ਕਵੱਚ

6 ਘੰਟੇ ਤੱਿ, ਇਿਦਾ 
ਪ੍ਰਿਾਵ 24 ਘੰਕਟਆਂ 
ਤੱਿ ਰਕਹ ਿਿਦਾ ਹੈ

ਬਖੱਿਣਾ – ਵੈਬਪੰਗ (ਹ਼ੁੱ ਕੇ 
ਦੇ ਰੂਪ ਬਵੱਿ ਬਖੱਿਣਾ)

ਇੱਿ ਹੁੱ ਿੇ ਕਵੱਚ ਿੁੱ ਿੀ 
ਿੈਨਾਕਬਿ, ਵੈਪ ਪੈੱਨ 
(ਿਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਪੈੱਨ) ਜਾਂ 
ਈ-ਕਿਿਰੇਟ ਕਵੱਚ ਤੇਲ 
ਵਾਲੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ 
ਟੁਿੜੇ

ਿਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਟਾਂ 
ਕਵੱਚ

4 ਘੰਕਟਆਂ ਤੱਿ

ਸਿਬਲੰਗੂਅਲੀ
(ਜੀਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ)

ਿਪਰੇਅ, ਿੂੰ ਹ ਕਵੱਚ 
ਘੁਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ

10–30 ਕਿੰਟ 6–12 ਘੰਟੇ

ਬਨਗਲਣਾ
(ਤੇਲ ਅਧਾਕਰਤ)

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਤੇਲ, 
ਿੈਪਿੂਲ ਜਾਂ ਨਰਿ ਜੈੱਲ

10–60 ਕਿੰਟ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਿ

ਬਨਗਲਣਾ 
(ਿਰੋਜਨ)

ਿਾਣਯਰੋਿ (ਿਰੋਜਨ ਕਵੱਚ 
ਿੁੰ ਕਨਆ ਜਾਂ ਪਿਾਇਆ 
ਕਿਆ)

30 ਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ 
ਵੱਧ ਿਿਾਂ

ਟੌਪੀਕਲ (ਸਤਹੀ)
(ਚਿੜੀ ‘ਤੇ)

ਿਰੀਿ, ਲਰੋਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ 
ਿਿਕਝਆ ਨਹੀਂ 
ਕਿਆ

6 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ 
ਵੱਧ ਿਿਾਂ

Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਬਕਆਂ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਕਰਨਾ
ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕੰਨੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਰਬਹੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਬਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੋ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿਾਹ ਰਾਹੀਂ 
ਕਿੱਚ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਿੂਿ 
ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਟ ਲੱਿ ਿਿਦੇ 
ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਿਕਹਿੂਿ ਿਰਨ ਕਵੱਚ 
10 ਤੋਂ 30 ਕਿੰਟ ਲੱਿ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿਰੋਈ ਿਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ 
ਨਰਿ ਜੈੱਲ ਕਨਿਲ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਿਕਹਿੂਿ ਿਰਨ ਕਵੱਚ 30 ਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ 
2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਿਿਾਂ ਲੱਿ ਿਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਿੂਿ ਿਰਨ ਕਵੱਚ 
4 ਘੰਕਟਆਂ ਤੱਿ ਦਾ ਿਿਾਂ ਲੱਿ ਿਿਦਾ 
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿੌਣ 
ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ ਨਰਿ ਜੈੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟਰੋ ਘੱਟ 30 ਕਿੰਟਾਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਿੁਰਾਿ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਤੰਿਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਕ:ੇ 
ਇੱਿ ਿੁੱ ਿੇ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ (ਿੁੱ ਿੇ ਫੁੱ ਲਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿਲੀਆਂ)।

ਵੈਬਪੰਗ (ਹ਼ੁੱ ਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਬਵੱਿ 
ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਖੱਿਣਾ):  
ਿੁੱ ਿੇ ਪੌਦੇ ਨੰੂ ਇੱਿ ਵਾਸ਼ਪ ਿਾਫ਼ 
ਵਜੋਂ ਿਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਚਣਾ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦਾ ਤੇਲ:  
ਤੇਲ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਤੇਲ ਕਵੱਚ 
ਿਈ ਿ੍ਰਾਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਕਦਿਾਉਂਦੇ 
ਹਨ।

ਲੋਕ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਬਕਆਂ 
ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ:
ਿੂੰ ਹ ਕਵੱਚ ਜਾਂ ਜੀਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। 
ਇਹ ਿੂੰ ਹ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਕਹ 
ਰਾਹੀਂ ਿ੍ਰਕਹਣ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣਯੋਗ:  
ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ  ਿੁੱ ਿੀ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 
ਿਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦ।

ਟੌਪੀਕਲ (ਸਤਹੀ): 
ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਿ ਿੰਘਣਾ ਕਹੱਿਾ, 
ਜੈੱਲ ਜਾਂ ਿਰੀਿ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ 
ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਚਿੜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਜ਼ਬ ਿੀਤਾ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਮ਼ੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇCBD ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀ 
ਕੈਨਾਬਿਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਲੇਿਲ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨਾਬਿਸਮੰਨੋਰੰਜਨ ਸੰਿੰਧੀ ਕੈਨਾਬਿਸ
THC ਨਾਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਨੰਦ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਨੋਰੰਜਨ ਿੰਬੰਧੀ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਿਰੋਈ ਕਵਅਿਤੀ 
ਡਾਿਟਰੀ ਿਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਕਿ ਿੈਡੀਿਲ ਅਤੇ ਿਨੋਰੰਜਨ ਿੰਬੰਧੀ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਉਿੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਿਰਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦ 
ਲਰੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 'ਵੱਿਰੋ-ਵੱਿਰੀਆਂ 
ਰਿਾਇਕਣਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਧਆਨ ਿੇਂਦ੍ਰਤ 
ਿਰਨਿੇ।

ਮ਼ੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇTHC ਸਮੱਗਰੀ 
ਵਾਲੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਉਤਪਾਦ 
ਲਈ ਲੇਿਲ।

ਸਵੈ-ਉਪਿਾਰਕ ਕੈਨਾਬਿਸ

THC ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਬਨਟ: 20mg

ਕ਼ੁੱ ਲ THC 200mg

CBD 0 mg/g

ਕ਼ੁੱ ਲ CBD 0 mg/g

THC <1.00 mg/mL

ਕ਼ੁੱ ਲ THC <1.00 mg/mL

CBD 20.0 mg/mL

ਕ਼ੁੱ ਲ CBD 20.0 mg/mL

ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਿੰਧੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਖਾਸ ਬਸਹਤ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 
ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਿ 
ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਕਨਰਿਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਤਜਵੀਜ਼ THC ਜਾਂ CBD ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਿੁਦਰਤੀ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹਰੋ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਕਿਰਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਿੀਤੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਕਿੰਥੈਕਟਿ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹਰੋ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਔਸ਼ਧੀ ਬਨਰਮਾਣ ਸੰਿੰਧੀ ਬਤਆਰੀਆਂ ਵੀ 
ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪੌਦੇ 
ਤੋਂ ਕਤਆਰ ਿੀਤੇ ਿਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਫਰ ਕਿਿੇ 
ਪ੍ਰਯਰੋਿਸ਼ਾਲਾ ਕਵੱਚ ਿੁੜ ਬਣਾਏ ਿਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਿਰੋਲ ਇੱਿ ਪ੍ਰਿਾਕਸ਼ਤ ਸ਼ਿਤੀ ਅਤੇ ਿੁਰਾਿ ਦੀ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ।

ਤਜਵੀਜ਼ ਿੀਤੇ ਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡਜ਼ ਜਰੋ THC ਦੀ 
ਨਿਲ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ ਿਨਜ਼ਰੂ 
ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੀਨੋਲ, ਿੀਿਿੈਟ (ਜਾਂ 
ਨੈਬੀਲਰੋਨ), ਅਤੇ ਿੈਟੀਵੈਿਿ (ਜਾਂ ਨਬੀਿਿੀਿਰੋਲ) 
ਹਨ। ਉਹ ਿਲਟੀਪਲ ਿਿਲੇਰਰੋਕਿਿ ਿਪੈਿਟੀਿੀਟੀ 
ਅਤੇ ਿੈਂਿਰ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ 
ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਹੁਣ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਿਾਨੰੂਨੀ 
ਹੈ, ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਪੁੱ ਛ ਿਿਦੇ ਹਰੋ ਕਿ ਡਾਿਟਰੀ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਜਸ ਕਰਕੇ ਬਕਉਂ ਇੱਕ 
ਬਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ  ਤਜਵੀਜ 
ਕੀਤੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਲੈਣਾ 
ਿਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਬਵੱਿ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ:

• ਤਜਵੀਜ਼ ਿੀਤੀ ਕਿੰਥੈਕਟਿ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚ

• ਿਾਰਜ-ਿਥਾਨ ਦੀ ਬੀਿਾ ਯਰੋਜਨਾਵਾਂ 
ਿੈਡੀਿਲ ਿੈਨਾਕਬਿ ਨੰੂ ਿਵਰ ਿਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਇੱਿ ਦਾਅਵਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਇੱਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਿੀਤੀ ਰਿੀਦ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

• ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿਰਿਾਰੀ ਿਿਾਕਜਿ 
ਿਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਹਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਿਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਛਰੋਟ 
ਲਈ ਯਰੋਿ ਹਰੋ ਿਿਦੇ ਹਰੋ।

• ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਵੀਕਨਊ ਏਜੰਿੀ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਲਰੋਿਾਂ 
ਨੰੂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੰੂ ਿੈਡੀਿਲ 
ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਿਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦੀ ਹੈ।

ਿਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਸਹਤ ਦੀਆਂ ਕਈ 
ਸਬਿਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਬਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਨਾਬਿਸ ਉਤਪਾਦ ਅਜਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਸਨੰੂ ਸਵੈ-ਉਪਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲਰੋਿ ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ 
ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ 
ਲਰੋਿ ਹਰੋਰ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਚੰਤਾ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਨੰੂ ਿਵੈ-ਦਵਾਈ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

ਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਿ਼ੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ

ਯਾਦ ਰੱਿਰੋ, ਿਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰਜਿ ਕਵੱਚ ਚੰਿੀ ਕਿਹਤ ਦੀ ਿੁੰ ਜੀ ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਿਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਇਿਨੰੂ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਰਰੋ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਕਵਵਿਕਥਤ ਿਰਨ ਦਾ ਿਿਾਂ ਕਦਓ। ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਇਿਦੀ ਿਤਰਾ ਘਟਾਓ, ਇਿਦੇ 
ਪ੍ਰਿਾਵ 'ਤੇ ਕਧਆਨ ਕਦਓ, ਅਤੇ ਿਬਰ ਰੱਿਰੋ।
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ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਕਬਹੰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਿਾਲਗ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਜਨਤਿ ਤਰੋਰ ਤ ੇ30 ਿ੍ਰਾਿ  ਿੁੱ ਿੀ, ਜਾਂ 
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨੰੂ ਿੈਰ-ਿੁੱ ਿੀ ਦੇ 
ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਰੱਿ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਦੂਿਰੇ ਬਾਲਿਾਂ ਨਾਲ 30 ਿ੍ਰਾਿ ਿਾਨੰੂਨੀ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਿਾਂਝੀ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਇੱਿ ਿੂਬਾਈ-ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਕਵਿਰੇਤਾ 
ਤੋਂ ਿੁੱ ਿੀ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਅਤੇ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਤੇਲ ਿਰੀਦ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਜੇਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 
ਕਵੱਚ ਿਰੋਈ ਕਨਯਿਤ ਕਰਟੇਲ ਢਾਂਚਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਿੰਘੀ-ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ 
ਉਤਪਾਦਿਾਂ ਤੋਂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਨੰੂ 
ਆਨਲਾਈਨ ਿਰੀਦ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਜਾਂ ਪੌਕਦਆਂ ਤੋਂ, 
ਕਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ 4 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉੱਿਾ ਿਿਦੇ ਹਨ।

 
ਘਰ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ 
ਿਿਦੇ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ 
ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ। ਇਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਲਰੋਿ ਿੇਂਦਕਰਤ 
(ਿੰਘਣੇ) ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।

ਤਾਜ਼ੀ 
ਿ

ੁੱਿ
ੀ 

ਤੇਲ

 

ਪਦੌ ੇ ਬੀਜ 

ਿਾ
ਣਯ

ਰੋਿ  
ਅ

ਰ
ਿ

 
ਟੌ

ਪੀ
ਿਲ

 (ਿ

ਤਹੀ)

ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਨਾਬਿਸ ਐਕਟ 
ਵਰਤਮਾਨ ਬਵੱਿ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 
ਬਵਤਰਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਵਕਰੀ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਬਦੰਦਾ ਹੈ:

• ਤਾਜ਼ੀ ਿੈਨਾਕਬਿ
• ਿੁੱ ਿੀ ਿੈਨਾਕਬਿ
• ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਤੇਲ
• ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪੌਦੇ
• ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਬੀਜ
• ਿਾਣਯਰੋਿ ਿੈਨਾਕਬਿ
• ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਅਰਿ
• ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਿਤਕਹ

ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਿਈ ਕਿਿਿਾਂ ਕਵੱਚ 
ਵੇਚੇ ਜਾ ਿਿਦੇ ਹਨ
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ਕੈਨਾਬਿਸ ਬਕਵੇਂ ਵੇਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸੂਿੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜੰਮੇਵਾਰ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਬਕ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਵੱਿ ਕੈਨਾਬਿਸ ਬਕਵੇਂ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਵੇਿੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਿੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਨਯਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:

• ਿਾਨੰੂਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟਰੋ-ਘੱਟ ਉਿਰ
• ਬਾਲਿ ਇਿਨੰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਿਰੀਦ ਿਿਦੇ ਹਨ
• ਬਾਲਿ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ
• ਬਾਲਿਾਂ ਿਰੋਲ ਇਿਦੀ ਕਿੰਨੀ ਿਾਤਰਾ ਹਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਜੰਿੇਵਾਰ ਹਰੋ ਕਿ ਉਿ ਿੂਬੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਕਿਹੜੀ 
ਚੀਜ਼ ਿਾਨੰੂਨੀ ਹੈ, ਕਜਿ ਕਵੱਚ ਤੁਿੀਂ ਰਕਹੰਦੇ ਹਰੋ ਜਾਂ ਕਵਕਜ਼ਟ ਿਰਦੇ ਹਰੋ।

ਿੂਬਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਯਿਾਂ ਦੇ ਕਲੰਿਾਂ ਲਈ ਹਵਾਕਲਆਂ ਦੇ ਿੈਿਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਦੇਿਰੋ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਕੱਿੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਨੱਜਤਾ ਬਵੱਿ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਿਾਨ-
ਿਾਲਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਿੰਬੰਧੀ ਤੰਬਾਿੂਨੋਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਇਿਨੰੂ ਉਿਾਉਣ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਜ਼ ਕਵੱਚ ਕਨਯਿ ਬਣਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਿੰਡਰੋਿੀਨੀਅਿ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਿੈਂਟ ਦੇ ਕਨਵਾਿੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 
ਆਪਣੇ ਕਨਯਿ ਹਰੋ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਿੁਝ ਿੂਬੇ ਜਨਤਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਬਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵੈਕਪੰਿ 
ਿੈਨਾਕਬਿ (ਹੁੱ ਿੇ ਨਾਲ ਿੈਨਾਕਬਿ ਪੀਣੀ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 
ਲਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ, ਇਿਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਕਦੱਤੀ ਜਾ 
ਿਿਦੀ ਹੈ, ਕਜੱਥੇ ਤੰਬਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਬਕੱਿੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਇਿ ਿਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿੂਬੇ 'ਤੇ ਕਨਰਿਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਕਿਰਫ਼ ਿਾਨੰੂਨੀ ਿਰਰੋਤ ਹਨ:

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਰਟੇਲ ਸਟੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੰਿਾਬਲਤ ਸਟੋਰ
ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦ਼ੁਆਰਾ
ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ।

ਿੂਬੇ 'ਤੇ ਕਨਰਿਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਓਥੇ ਕਿਰਫ਼ ਿੁਝ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਕਰਟੇਲ 
ਿਥਾਨ ਹਰੋ ਿਿਦੇ ਹਨ।

2021 ਕਵੱਚ, ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਔਿਤਨ ਿੀਿਤ 
$10.30 ਪ੍ਰਤੀ ਿ੍ਰਾਿ ਿੀ। ਿੂਬੇ, 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਕਿਿਿ, ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਰਾਿ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਚਾਰਟ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿੀਿਤਾਂ ਦੀ ਿੀਿਾ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਿੀਿਤਾਂ 2018 ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਖ਼ਰਿੇ
ਰੂਪ ਸ਼ੁੱ ਕਾ 

ਉਤਪਾਦ
ਤੇਲ ਕੈਪਸੂਲ

ਬਰਟੇਲ 
ਖ਼ਰਿੇ

$5-15/ਿ੍ਰਾਿ $50-200 
ਪ੍ਰਤੀ ਬਰੋਤਲ

$100-200, 60 
ਿੈਪਿੂਲਾਂ ਲਈ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ 
ਖ਼ਰਿੇ

1ਿ੍ਰਾਿ/ਕਦਨ 
x 30 ਕਦਨ
= $150-450

1 ਬਰੋਤਲ 1-3 
ਿਹੀਨੇ ਚੱਲ 
ਿਿਦੀ ਹੈ

1-2 ਿੈਪਿੂਲ/ 
ਕਦਨ x 30 ਕਦਨ 
= $100-400

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਔਸਤ ਖ਼ਰਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਿੰਧੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਖਰੀਦਣਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਿੰਧੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਨ਼ੁਸਖ਼ੇ ਲਈ ਪ਼ੁੱ ਛੋ। ਬਫਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਡਾਕ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੈਨਾਬਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਲ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਿਾਰੇ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਿੁਤੰਤਰ ਿੈਡੀਿਲ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਦੇ ਿਲੀਕਨਿ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਿਲੀਕਨਿ ਡਾਿਟਰਾਂ 
ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰਿ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਨਹੀਂ 
ਦੇ ਿਿਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਿਲੀਕਨਿ 
ਇੱਿ ਅਕਜਹਾ ਕਵਿਲਪ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਿਲੀਕਨਿ, 
ਡਾਿਟਰਾਂ ਨਾਲ ਿਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰ 
ਿਿਦੇ ਹਨ, ਜਰੋ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿੁਲਾਂਿਣ ਿਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਯਰੋਿਤਾ ਪੂਰੀ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 
ਨੁਿਿੇ ਕਲਿਦੇ ਹਨ।

ਿਲੀਕਨਿ ਿਟਾਫ ਕਫਰ 
ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਡੀਿਲ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਿਲਾਈ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਕਨਰਿਾਤਾ 
ਨਾਲ ਰਕਜਿਟਰ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜਰੋ ਡਾਿ ਦੁਆਰਾ 
ਿਾਨੰੂਨੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਲੀਕਨਿਾਂ ਦੇ ਡਾਿਟਰ ਿੁਤੰਤਰ 
ਠੇਿੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿਲਾਹਿਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰਿ 
ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਿਲੀਕਨਿ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਲਣ 
ਲਈ ਫੀਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਬਸਰਫ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸੂਿਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਬਧਕਾਰਤ ਬਰਟੇਲ ਬਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵੇਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਿਾਨੰੂਨੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ (0.3% THC ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ THC ਵਾਲੇ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿੇ) ਪੈਿੇਜ 'ਤੇ 
ਐਿਿਾਈਜ਼ ਿਟੈਂਪ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

• ਹਰੇਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੱਿ ਰੰਿ 
ਵਾਲੀ ਐਿਿਾਈਜ਼ ਿਟੈਂਪ (ਿਰੋਹਰ) ਲੱਿੀ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

• ਿਟੈਂਪ ਕਵੱਚ ਧਰੋਿਾਧੜੀ ਨੰੂ ਰਰੋਿਣ ਲਈ 
ਿੁਰੱਕਿਆ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ 
ਪਾਿਪਰੋਰਟ ਅਤੇ ਬੈਂਿ ਦੇ ਨੋਟ।

ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਪੈਕੇਬਜੰਗ ਵਾਲਾ ਲੇਿਲ ਲਗਾਉਣਾ

WARNING: The effects from eating or 
drinking cannabis can be long-lasting. 
The effects can last between 6 and 12 hours 
following use.

MISE EN GARDE : Les effets de la 
consommation de produits comestibles à 
base de cannabis peuvent être de longue 
durée. Les effets peuvent durer de six à douze 
heures après la consommation.

THC per unit ## mg | THC par unité ## mg
Total THC per unit ## mg 
THC total par unité ## mg
THC ## mg
Total THC ## mg | THC total ## mg

CBD per unit ## mg | CBD par unité ## mg
Total CBD per unit ## mg  
CBD total par unité ## mg
CBD ## mg
Total CBD ## mg | CBD total ## mg

ਿੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ THC ਰੱਿਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 
'ਤੇ ਕਿਆਰੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਕਚੰਨ੍ਹ  (ਕਨਸ਼ਾਨ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਹਰੇਿ ਯੂਕਨਟ ਕਵੱਚ THC 
ਅਤੇ/ਜਾਂ CBD ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਕਵੱਚ ਿੁੱ ਲ THC ਅਤੇ CBD 
ਦੀ ਿਟੇਟਿੈਂਟ ਹਰੋਵੇਿੀ। ਇਹ ਹਿੇਸ਼ਾ 
ਇੱਿ ਕਚੱਟੇ ਡੱਬੇ ਕਵੱਚ ਕਦਿਾਈ ਦੇਵੇਿੀ।

ਜੇਿਰ ਉਤਪਾਦ ਿਾਣਯਰੋਿ ਹਰੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਇਿ ਕਵੱਚ ਿੁੱ ਿੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ 
ਿੁੱ ਲ ਬਰਾਬਰ ਿਾਤਰਾ ਨੰੂ ਦਰਿਾਏਿਾ।

ਪੈਕਿੰਿ 'ਤੇ ਦਰੋ ਵਾਿ ਦੀ 
ਕਚਤਾਵਨੀ ਹਰੋਵੇਿੀ। ਕਚਤਾਵਨੀ 
ਹਿੇਸ਼ਾ ਪੀਲੀ ਬੈਿਿ੍ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ 
ਰਹੇਿੀ।

ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਿਾਣਯਰੋਿ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 
ਹੈ। ਿੱੁਲ ਕਿਲਾ ਿੇ ਅੱਠ ਵੱਿਰੇ 
ਕਚਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਿੰਦੇਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

Nutrition Facts 
Valeur nutritive
Per HM (MM)
pour MD (MM)

Calories ####
Fat / Lipides ## g ## %

Saturated / saturés ## g ## %
+ Trans / trans ## g

Carbohydrate / Glucides ## g
Fibre / Fibres ## g ## %
Sugars / Sucres ## g ## %

Protein / Protéines ## g
Cholesterol / Cholestérol ### mg 
Sodium #### mg ## %

Potassium #### mg ## %
Calcium #### mg ## %
Iron / Fer ## mg ## %

*5% or less is a little, 15% or more is a lot

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Valeur nutritive
Nutrition Facts 
pour MD (MM)
Per HM (MM) 

Calories ####
Lipides / Fat ## g ## %

saturés / Saturated ## g ## %
+ trans / Trans ## g

Glucides / Carbohydrate ## g
Fibres / Fibre ## g ## %
Sucres / Sugars ## g ## %

Protéines / Protein ## g
Cholestérol / Cholesterol ### mg 
Sodium #### mg ## %

Potassium #### mg ## %
Calcium #### mg ## %
Fer / Iron ## mg ## %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup 

% valeur quotidienne*
% Daily Value*ਜੇਿਰ ਉਤਪਾਦ ਿਾਣਯਰੋਿ ਹਰੋਵੇ, 

ਤਾਂ ਇਿ ‘ਤੇ ਪੌਸ਼ਕਟਿ ਤੱਤਾਂ ਦਾ 
ਕਿਆਰੀ ਲੇਬਲ ਹਰੋਵੇਿਾ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲੇਿਲ ਲਗਾਉਣਾ
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕਵੱਚ ਿਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਰਿਾਇਕਣਿ ਕਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡਜ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਿਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣ ੇ
ਟੈਟਰਾਹਾਈਡ੍ਰੋਕੈਨਾਿੀਨੋਲ (THC) ਅਤੇ 
ਕੈਨਾਿੀਡੀਓਲ (CBD) ਹਨ।

ਿਈ ਕਿਿਿਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਵੱਚ ਿੈਂਿੜੇ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀਆਂ ਕਿਿਿਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਕਨਰਿਰ ਿਰਦੇ ਹਰੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਵੱਚ THC ਅਤੇ 
CBD ਦੀਆਂ ਿਈ ਕਿਿਿਾਂ ਹਰੋ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ।

THC, ਅਕਜਹੀ ਕਿਿਿ ਹੈ, ਕਜਿ ਨਾਲ 
ਲਰੋਿਾਂ ਨੰੂ "ਬੁਲੰਦ" ਿਕਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਦਿਾਿ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਿਨੋਕਵਕਿਆਨਿ 
ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਜਿਦਾ 
ਿੁਝ ਲਰੋਿ ਅਨੰਦ ਲੈ ਿਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਿਰੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਿੁਸ਼ ਿਕਹਿੂਿ ਿਰਨ। THC 
ਤੋਂ ਉਲਟ, CBD ਨਾਲ ਇੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ 
'ਬੁਲੰਦ' ਿਕਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਿਾਨਕਿਿ 
ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ ਦਾ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਵੱਧ THC ਵਾਲੇ ਿਿਰੱਥਾ ਉਤਪਾਦ ਕਵੱਚ 
ਕਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਕਿਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਰੋਖ਼ਿ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਕਿਿੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰੋ  ਿੈਨਾਕਬਿ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਨਵਾਂ ਹੈ। ਿੂਕਚਤ ਫ਼ੈਿਲਾ ਲੈਣਾ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਿੱਲ ਹੈ, ਖ਼ਾਿਿਰ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੁਿਵ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਰੋਈ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ 
ਅਜ਼ਿਾ ਰਹੇ ਹਰੋ।

THC ## ਬਮ.ਗ੍ਰਾ./ਗ੍ਰਾ.
ਕ਼ੁੱ ਲ THC | THC ਕ਼ੁੱ ਲ ## ਬਮ.ਗ੍ਰਾ./ਗ੍ਰਾ.

CBD ## ਬਮ.ਗ੍ਰਾ./ਗ੍ਰਾ.
ਕ਼ੁੱ ਲ CBD | CBD ਕ਼ੁੱ ਲ ## ਬਮ.ਗ੍ਰਾ./ਗ੍ਰਾ.

ਯਿੀਨੀ ਿਰਰੋ ਕਿ ਲੇਬਲ ਨੰੂ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਰੋ। 
ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਇਲਾਜ (ਉਪਚਾਕਰਿ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਲਈ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ "ਿੁੱ ਲ 
THC" ਘੱਟਰੋ-ਘੱਟ ਜ਼ੀਰਰੋ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਕਵਿਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਿਨੰੂਨੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ 
ਇਹਨਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

(ਕਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਕਿਰਫ਼ ਲੇਬਲ ਿੇਤਰ ਨੰੂ 
ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ।)
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ਆਪਣੇ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਹਿੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ 
ਿਟਰੋਰ ਿਰਰੋ, ਕਜੱਥੇ ਿੱਿੇ ਜਾਂ 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ 
ਤੱਿ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚ ਿਿਣ।

ਿੈਨਾਕਬਿ ਵਾਲੇ ਿਾਣਯਰੋਿ 
ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਪੈਿਕਜੰਿ, ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ 
ਇੰਝ ਲੱਿ ਿਿਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਿੈਂਡੀ ਹੈ।

ਿਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਿਲ 
ਲਿਾਓ ਅਤੇ ਕਿਿੇ ਵੀ 
ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ 
ਸ਼ੁਰੱਬਖਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸਟੋਰ ਕਰ,ੋ ਕਜਿ ਕਵੱਚ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਹੈ।

ਚਾਈਲਡ ਪਰੂਫ ਲੌਿ

ਚਾਈਲਡ ਪਰੂਫ ਬਰੋਤਲ

ਕਨਯਿਤ ਿਰੋਜਨ ਨਾਲ ਿਟਰੋਰ ਨਾ ਿਰਰੋ

ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਰੋ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਬਖਆਕੈਨਾਬਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਲਆਓ। ਇਸਨੰੂ ਿਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ
ਿੈਨਾਕਬਿ ਜਾਂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਵਾਲਾ ਿਰੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਲੈਣਾ 
ਿੈਰ-ਿਾਨੰੂਨੀ ਹੈ - ਕਜਿ ਕਵੱਚ ਿਾਣਯਰੋਿ ਿੈਨਾਕਬਿ, 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਅਰਿ ਅਤੇ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਟੌਕਪਿਲਜ਼ 
(ਿਤਕਹ) ਸ਼ਾਿਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ - ਿਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ 
ਦਾਿਲ ਹਰੋ ਰਹੇ ਹਰੋ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰੋ।

ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਿੈਰ-ਿਾਨੰੂਨੀ ਹੈ। 
ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਿਬਜ਼ੇ (ਆਪਣੇ ਿਰੋਲ) ਕਵੱਚ ਕਿਿੇ 
ਵੀ ਿਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਲੈ ਿੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੇਸ਼-ਕਵਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਿੰਿੀਰ ਅਪਰਾਕਧਿ ਜ਼ਰੁਿਾਨੇ ਦਾ ਿਾਹਿਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਯੂ.ਐੱਸ. (ਸੰਯ਼ੁਕਤ ਰਾਜ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਐੱਿ. ਦੇ ਿੁਝ ਰਾਜਾਂ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਰੱਿਣਾ ਿਾਨੰੂਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿੰਯੁਿਤ ਰਾਜ 
(ਯੂ.ਐੱਿ. ਦੇ ਰਾਜਾਂ) ਦੇ ਿੰਘੀ ਿਾਨੰੂਨਾਂ ਅਧੀਨ 
ਿੈਰ-ਿਾਨੰੂਨੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਿੇ ਵੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨਾਲ ਿੈਨੇਡਾ-ਅਿਰੀਿਾ 
ਦੀ ਿਰਹੱਦ ਪਾਰ ਿਰਨ ਦੀ ਿਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਿਰਰੋ, 
ਿਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਕਿਿੇ ਅਕਜਹੇ ਿੰਯੁਿਤ ਰਾਜ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਕਜਿ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਰੱਿਣਾ ਿਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਿਰਦੇ ਹਰੋ, ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਉਿ 
ਿੂਬੇ ਜਾਂ ਿੇਤਰ ਦੀ ਘੱਟਰੋ-ਘੱਟ ਉਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਦੇ ਹਰੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੋਲ 30 ਿ੍ਰਾਿ ਿੁੱ ਿੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਜਾਂ ਇਿਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਕਹੱਿਾ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਕਜਿ ਿੂਬੇ ਜਾਂ ਿੇਤਰ (ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਕਵੱਚ ਕਵਕਜ਼ਟ ਿਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 
ਹਰੋ, ਉਿ ਦੇ ਿਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਕਜੰ਼ਿੇਵਾਰ ਹਰੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਉਿ ਅਕਧਿਾਰ ਿੇਤਰ ਕਵਚਲੇ 
ਿਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਰੋ.

ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਦਰੋ ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਿੰਕਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਯਾਤਰਾ ਿਰ ਰਹੇ 
ਹਰੋ, ਤਾਂ ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡਾਣ ਯੂ.ਐੱਿ. (ਿੰਯੁਿਤ 
ਰਾਜ) ਕਵੱਚ ਕਿਿੇ ਿਟਾਪ 'ਤੇ ਰੁਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਿ. (ਿੰਯੁਿਤ 
ਰਾਜ) ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਿਾਨੰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਿਰੋ ਕਿ ਿੌਿਿ ਜਾਂ ਿਿੈਨੀਿਲ ਿਿਕਲਆਂ 
ਿਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨੰੂ ਯੂ.ਐੱਿ (ਿੰਯੁਿਤ ਰਾਜ) ਕਵੱਚ ਿੇਕਜਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਿਾਂਝੇ ਿਰਨਾ ਚੰਿੀ ਿੱਲ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਨੰੂ ਅਜ਼ਿਾ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਿਤਾਂ ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਦੱਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਰੋ ਜਾਂ 
ਸ਼ਰਿ ਿਕਹਿੂਿ ਨਾ ਿਰਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਹਰੋਰ ਲਰੋਿਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ 
ਿੇ ਹੈਰਾਨ ਹਰੋਵਰੋਿੇ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਨੰੂ 
ਅਜ਼ਿਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿੁਲ੍ਹੇ  ਰਹਰੋ। ਿੁਣਰੋ ਅਤੇ ਕਿੱਿਰੋ।

ਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਿ਼ੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ
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ਕੈਨਾਬਿਸ ਬਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ 
ਬਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡਜ਼ ਿਨੱੁਿੀ ਿਰੀਰ ਕਵੱਚ 
ਿੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ 
ਿਿਾਨ ਹਨ, ਕਜਿਨੰੂ ਇੰਡਰੋਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡਜ਼ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡਰੋਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਿੰਿ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਇੰਡਰੋਿੈਨਬੀਨੋਇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਿਰੋਜ ਹਾਲੇ ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਿੀਕਿਤ ਹੈ।

ਕਿਿਟਿ ਕਦਿਾਿ ਿਿੇਤ ਪੂਰੇ ਨਰਵਿ 
ਕਿਿਟਿ (ਨਿ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਕਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 
ਇਿਦੇ ਿਾਰੇ ਿਰੀਰ ਕਵੱਚ ਿੰਵੇਦਿ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਨਰਵਿ ਕਿਿਟਿ, ਇਕਿਊਨ 
ਫੰਿਸ਼ਨ, ਿੂਡ ਅਤੇ ਿੁੱ ਿ, ਅਤੇ ਿਰੀਰ ਦੇ 
ਹਰੋਰ ਿਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਿੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

CB1 ਅਤੇ CB2 ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਹੂਰ 
ਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡ ਸੰਵੇਦਕ (ਬਰਸੈਪਟਰ) 
ਹਨ। CB1 ਿੰਵੇਦਿ (ਕਰਿੈਪਟਰ) THC 
ਦੇ ਿਾਨਕਿਿ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਲਈ ਕਜੰ਼ਿੇਵਾਰ ਹਨ। 
ਉਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਿਨੋਦਸ਼ਾ, ਨੀਂਦ, ਿੁੱ ਿ 
ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਕਵੱਚ ਿੂਕਿਿਾ ਕਨਿਾ 

ਿਿਦੇ ਹਨ। CB1 ਿੰਵੇਦਿ (ਕਰਿੈਪਟਰ) 
ਿਰੋਟਰ ਿੰਟਰਰੋਲ ਅਤੇ ਬਰੋਧ (ਕਿਆਨ) ਨਾਲ 
ਿੰਬੰਕਧਤ ਕਦਿਾਿ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਵੀ ਪਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। CB2 ਿੰਵੇਦਿ (ਕਰਿੈਪਟਰ) 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਕਿਊਨ ਕਿਿਟਿ ਦੇ ਿੈੱਲਾਂ 
ਅਤੇ ਿਾਿਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਟਸ਼ੂਆਂ 
ਕਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਣ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਕਵੱਚ ਿੂਕਿਿਾ ਕਨਿਾ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਡਾਿਟਰੀ ਿਰੋਜਿਰਤਾ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, 
ਿੁੱ ਿ ਵਧਾਉਣ, ਨੀਂਦ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ 
ਦਰਦ ਅਤੇ ਿਰੋਜਸ਼ ਕਵੱਚ ਿਰੋਧ ਿਰਨ ਲਈ 
ਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡਜ਼ ਦੀ ਿੰਿਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰ 
ਰਹੇ ਹਨ।

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਕਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹਤਿੰਦ ਬੁਢਾਪੇ ਕਵੱਚ 
ਿੂਕਿਿਾ ਹਰੋ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਿੁਝ ਿੱਕਿਆਚਾਰਾਂ 
ਕਵੱਚ, ਿੈਨਾਕਬਿ ਨੰੂ ਇੱਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਰਬਲ 
ਦਵਾਈ (ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ) ਿੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਿ ਿਿੇਂ, ਕਵਕਿਆਨਿ ਿਬੂਤ ਿੀਕਿਤ 
ਹਨ।

ਇਲਾਜ (ਉਪਿਾਬਰਕ) ਸੰਿੰਧੀ ਲਾਭ

CB1

CB2

THC

CBD

ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਇੰਡੋਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ 
ਬਨਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਰੇ ਬਸੱਖ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡਜ (ਕੈਨਾਬਿਸ ਤੋਂ) ਇੰਡੋਕੈਨਾਿੀਨੋਇਡ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬਦਮਾਗ 
'ਤੇ ਕਈ ਤਰਾ੍ਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਨੱੁਿ
ਇੰਡੋਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡ ਬਸਸਟਮ
CB1 ਸੰਵੇਦਕ 
(ਬਰਸੈਪਟਰ) ਿੁੱ ਿ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਕਦਿਾਿ ਅਤੇ ਿੇਂਦਰੀ 
ਕਦਿਾਿੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਵੱਚ 
ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਿੁਝ 
ਅੰਿਾਂ ਕਵੱਚ ਵੀ ਿੌਜੂਦ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

CB2 ਸੰਵੇਦਕ 
(ਬਰਸੈਪਟਰ) 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੈਰੀਕਫਰਲ 
ਅੰਿਾਂ ਕਵੱਚ ਖ਼ਾਿਿਰ 
ਇਕਿਊਨ ਕਿਿਟਿ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਿੈੱਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

THC ਅਤੇ CBD ਿੌਜੂਦਾ 
ਿਨੱੁਿੀ ਿੰਵੇਦਿ (ਕਰਿੈਪਟਰ) 
ਕਵੱਚ ਤਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਦੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਫੱਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।
*CBD ਕਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ CB1 ਜਾਂ CB2 
ਿੰਵੇਦਿ (ਕਰਿੈਪਟਰ) ਨੰੂ "ਕਫੱਟ" 
ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਅਕਿੱਧੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ 
ਅਕਧਐਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡੋਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡ ਬਸਸਟਮ ਵੀ 
ਬਨਯੰਬਤ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤਾਪਿਾਨ ਕਨਯਿ ਖੂ਼ਨ ਪਰਵਾਹੀ ਨਾੜੀਆਂ 
ਿਬੰਧੀ ਿਾਰਜ

ਊਰਜਾ ਿੰਤੁਲਨ ਅਤੇ 
ਉਿਾਰੂ ਕਿਕਰਆ

ਪਾਚਨ ਸ਼ਿਤੀ

ਯਾਦਾਸ਼ਤ
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ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਇਹ ਬਤੰਨ ਸਬਿਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਿੰਧੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਉਪਚਾਰੀ ਿੰਿਾਲ ਕਵੱਚ ਪੁਰਾਣਾ,  
ਲਿਾਤਾਰ, ਿੰਿੀਰ ਦਰਦ

• ਿੀਿਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਕਦਲ ਘਬਰਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ

• ਿਲਟੀਪਲ ਿਿਲੇਰਰੋਕਿਿ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ 
ਹੱਡੀ ਦੀ ਿੱਟ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿਾਿਪੇਸ਼ੀਆਂ 
ਕਵੱਚ ਿੜਵੱਲ।

ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਬਵੱਿ ਇੱਕ ਿੈਰੇਪੀ ਵਜੋਂ ਬਦਲਿਸਪੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਿੈਡੀਿਲ ਿਕਿਊਕਨਟੀ ਇੱਿ ਕਵਹਾਰਿ ਪਹੁੰ ਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਿੈਡੀਿਲ ਿੰਬੰਧੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਥਤੀਆਂ ਕਵੱਚ ਇਹ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:

ਿੁਝ ਕਿਿਿਾਂ ਦੇ 
ਦਰਦ

ਿਠੀਆ

ਉਪਚਾਰੀ ਿੰਿਾਲ
ਨੀਂਦ ਅਤੇ 
ਅਨੀਂਦਰਾ

ਿੁੱ ਿ ਨਾ ਲੱਿਣਾ ਿਰੋਤੀਆ ਕਬੰਦ

ਕਡਿੈਨਸ਼ੀਆ 
(ਇੱਿ ਿਨੋਰਰੋਿ)

ਕਚੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਲਾਭ
ਕੈਨਾਬਿਸ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਕ਼ੁਝ ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। 
ਹਾਲਾਂਬਕ ਖੋਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਬਮਤ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗ 
ਸੰਖੇਪ-ਕਿਾ ਬਵੱਿ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਿੈਡੀਿਲ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨੰੂ 
ਇਹ ਪੁੱ ਕਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਿਦੇ ਿੀ ਲਾਿ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ:

• ਜੀਵਨ ਦੀ ਿੁਣਵੱਤਾ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
• ਨੀਂਦ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ
• ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦੰਦੀ ਹੈ
• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤਜਵੀਜ਼ ਿੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਿਰਨ ਤੋਂ ਰਰੋਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦੀ ਹੈ।

ਿੈਡੀਿਲ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਹਰੇਿ ਲਈ 
ਵੱਿਰੋ-ਵੱਿਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਅਤੇ 
ਿਹੀ ਕਿਿਿ ਲੱਿਣ ਅਤੇ ਿੁਰਾਿ 'ਤੇ ਕਨਰਿਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬਿਤੀਆਂ
ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਕ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਿਹ਼ੁਤ 
ਸਾਰੇ ਬਸਹਤ ਸੰਿੰਧੀ ਲਾਭ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ 
ਿਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਸੰਿੰਧੀ ਦਾਅਬਵਆਂ ਦਾ 
ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਵਬਗਆਨਕ ਸਿੂਤ 
ਸੀਬਮਤ ਹਨ। ਲਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜਰੋਖ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਿਿਝਣ 
ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਰੋਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਕਿਿੇ ਵੀ ਡਾਿਟਰੀ 
ਿਕਥਤੀ ਲਈ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਿਰੋਈ 
ਡਾਿਟਰ ਇਿਦੀ ਿਲਾਹ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਕਿਿੇ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਿਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਰੋੜੀਂਦੀਆਂ 
ਰੈਿੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆਵਾਂ ਕਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਿੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਿੁਝ ਕਿੰਥੈਕਟਿ 
ਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਥਤੀਆਂ ਲਈ ਿਲੀਕਨਿਲ 
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿਨਜ਼ਰੂੀ ਕਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਹ ਿੀਿਿੈਟ (ਨੈਬੀਲਰੋਨ) 
ਅਤੇ ਿੈਟੀਵੈਿਿ (ਨੈਕਬਿਿਿਰੋਲ) ਹਨ।
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ਗਠੀਆ

ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਕਵੱਚ ਿਠੀਆ ਜਾਂ ਜਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਿ ਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ 
ਦਰਦ ਜਰੋੜ, ਿਰੋਜਸ਼, ਜਾਂ ਨਿਾਂ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੇ ਨੁਿਿਾਨ ਿਾਰਨ ਹਰੋਇਆ 
ਿੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋੜਾਂ ਬਵੱਿ ਇੰਡੋਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡ ਸੰਵੇਦਕ (ਬਰਸੈਪਟਰ) ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਿੈਨਾਕਬਿ ਕਵੱਚ ਐਟਂੀ-ਜਲਣ ਿੰਬੰਧੀ ਿੁਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਾਂਤ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਿਠੀਏ ਤੋਂ ਹਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਾਂ 
(ਨਾੜੀ) ਦੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਵੱਚ ਿਰੋਜ ਅਕਧਐਨ 
ਿਫ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਨੱੁਿਾਂ ਕਵੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਿ ਿਰੋਈ ਅਕਧਐਨ 
ਨਹੀਂ ਹਰੋਇਆ।

ਕਰਊਿਾਟਰੋਇਡ ਿਠੀਏ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਿਹਾਣੀ  ਹੈ। ਇਿ 'ਤੇ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਿਰੋਜ ਹਰੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਕਧਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ 
ਕਦਿਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਕਿ ਿੂੰ ਹ ਦੀ ਿਪਰੇਅ, ਕਜਿਨੰੂ 
ਿੈਟੀਵੈਿਿ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਠੀਏ ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਧਤ ਦਰਦ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰਿਰਾਈਟਸ ਸ਼ੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 
ਰਾਇਮੇਟੋਲੋਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੋਵੇਂ ਕੈਨਾਬਿਸ ਬਵੱਿ ਬਦਲਿਸਪੀ ਨੰੂ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਇੱਕ ਬਵਹਾਰਕ ਪਹ਼ੁੰ ਿ ਦਾ ਸ਼ੁਝਾਅ ਬਦੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ, ਕੈਨਾਬਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛ਼ੁਟਕਾਰਾ 
ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵ ਬਵਆਪਕ ਬਵਕਲਪ 
ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਿੌਜੂਦਾ ਿਰੋਜ ਕਿਰਫ਼ ਨਿਾਂ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੇ 
ਦਰਦ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ ਿਿਾਰਾਤਿਿ ਨਤੀਜੇ 
ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ:

• ਿਲਟੀਪਲ ਿਿਲੇਰਰੋਕਿਿ
• ਸ਼ੂਿਰ
• ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਧਤ ਦਰਦ 

(ਿੰਵੇਦਿ ਕਨਊਰਰੋਪੈਥੀ)
• ਪਰੋਿਟਿਰਜੀਿਲ ਜਾਂ ਪਰੋਿਟਟ੍ਰਰੋਿੈਕਟਿ ਦਰਦ
• ਫਾਈਬਰਰੋਿਾਈਆਲਿੀਆ।

ਬਨਊਰੋਪੈਬਿਕ ਦਰਦ ਨਸਾਂ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੇ 
ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਿੰਬਧਤ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਕਵੱਚ 
ਸ਼ੂਟ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਜਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝਰਨਾਹਟ 
ਅਤੇ ਿੁੰ ਨ ਹਰੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਿੰਿੀਰ ਹਰੋ 
ਿਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਿ 
ਕਿਿਿ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੂਿਰ, ਨਰਵ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ 
ਹੱਡੀ ਦੇ ਿੁੰ ਿੜਨ, ਅਤੇ ਿੀਿਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕਵੱਚ ਆਿ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ-ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦਰਬਮਆਨੀ 
ਬਨਊਰੋਪੈਬਿਕ ਦਰਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਈ 
ਗਈ ਹੈ। ਟੈਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਹਰਬਲ ਿੈਨਾਕਬਿ, ਪੌਕਦਆਂ-ਤੋਂ-ਉਤਪੰਨ ਿੀਤੀ 
ਿਈ THC (ਡ੍ਰੌਨਾਬਾਇਨੋਲ), ਕਿੰਥੈਕਟਿ THC 
(ਨੈਬੀਲਰੋਨ), ਜਾਂ ਪੌਕਦਆਂ-ਤੋਂ-ਉਤਪੰਨ ਿੀਤੀ 
ਿਈ THC/CBD ਦਾ ਕਿਸ਼ਰਨ ਿੰਿ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਿਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ:

• ਦਰਦ ਦਾ ਿਰਰੋਤ
• ਇਲਾਜ ਦਾ ਿਿਾਂ
• ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਕਿਿਿ

ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠੋਂ  
ਇੱਕ ਿੂੰ ਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਾਅਦ, ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਨੱਕ 
ਰਾਹੀਂ ਬਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹ਼ੁੱ ਕੇ ਸੰਿੰਧੀ 
(ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ) ਕੈਨਾਬਿਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਧੀਆ 
ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰ਼ੁਝਾਨ ਸੀ।

ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਪੇਨ ਿਰੋਿਾਇਟੀ, ਬਹੁਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 
ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿ ਿਿੇਂ ਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡਜ਼ 
ਨੰੂ 'ਤੀਜੀ-ਲਾਈਨ ਏਜੰਟ' ਵਜੋਂ ਕਿਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਿਰਦੀ 
ਹੈ। ਇਿਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਿਰ ਹਰੋਰ ਇਲਾਜ 
ਿੰਿ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਿਨੰੂ ਅਜ਼ਿਾਓ।

ਕ਼ੁਝ ਬਕਸਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ
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ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਅਨੀਂਦਰਾ

ਿਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਸੌਣ ਬਵੱਿ ਮ਼ੁਸਕਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਬਕਉਂਬਕ ਕੈਨਾਬਿਸ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗ ਨੀਂਦ ਸੰਿੰਧੀ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਅਜਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਬਜਹਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ 
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਦੱਬਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਿ ਕਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਿਰੋਜ ਿੀਕਿਤ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਿਿਰ ਿੀਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਰੋਜ, ਨੀਂਦ ਨੰੂ ਕਿਿੇ ਹਰੋਰ ਿਕਥਤੀ ਦੇ ਿੈਿੰਡਰੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਿਰੋਜ ਿਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਿੱਲੇ ਜਾਂ ਿੈਨਾਕਬਡੀਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲ ਿੇ 
ਪੀਤੀ ਿਈ THC ਅਤੇ THC-ਕਵਉਤਪੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਝ ਕਿਿਿਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕਬਹਤਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਰਪਰੋਰਟ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਨੀਂਦ ਦੀ 
ਿੁਣਵੱਤਾ ਕਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਨੀਂਦ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਰੋਿਾਂ ਲਈ ਿੌਣ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਦਾ ਿਿਾਂ ਘੱਟ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ:

• ਨੀਂਦ ਕਵੱਚ ਰੁਿਾਵਟ
• ਫਾਈਬਰਰੋਿਾਈਆਲਿੀਆ
• ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ
• ਿਲਟੀਪਲ ਿਿਲੇਰਰੋਕਿਿ।

ਿਰੋਜਿਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਕਿਆ ਕਿ ਿੈਨਾਕਬਡੀਓਲ REM ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ 
ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨੀਂਦ ਲਈ ਿਫਲ ਹਰੋ 
ਿਿਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਥੈਕਟਿ ਿੈਨਾਕਬਿ (ਿੀਿਿੈਟ ਜਾਂ ਨੈਬੀਲਰੋਨ), ਿੰਿੀਰ 
ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨੀਂਦ ਕਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਰੋਿਟ-ਟਰੌਿੈਕਟਿ ਤਣਾਅ ਕਵਿਾੜ (PTSD) ਵਾਲੇ ਲਰੋਿਾਂ ਲਈ ਡਰਾਉਣੇ 
ਿੁਪਨੇ ਵੀ ਘਟਾ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਪੈਲੀਐਬਟਵ (ਉਪਿਾਰੀ) ਦੇਖਭਾਲ

ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਦੇ ਅੰਤਿ ਪੜਾਅ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕਨਯੰਤਰਣ ਆਿ 
ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੈਲੀਐਕਟਵ (ਉਪਚਾਰੀ) ਡਾਿਟਰ ਓਪੀਓਡਜ਼ ਦੇ 
ਕਵਿਲਪ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਪੜਚਰੋਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੈਲੀਐਬਟਵ (ਉਪਿਾਰੀ) ਦੇਖਭਾਲ ਬਵੱਿ ਇਲਾਜ ਅਕਸਰ 
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦਰਦ 'ਤੇ ਕੇਂਬਦ੍ਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਿੱਲ ਦਾ ਿਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 
ਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡਜ਼ (THC/CBD ਦਾ ਕਿਸ਼ਰਣ) ਿੈਂਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਦ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਥਰੋੜ੍ਹੇ ਕਜਹੇ ਪ੍ਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਪੈਲੀਐਕਟਵ (ਉਪਚਾਰੀ) ਦੀ ਿੈਡੀਿਲ ਿਕਿਊਕਨਟੀ ਨੇ ਿੈਨਾਕਬਿ-
ਅਧਾਰਤ ਿੀਿਿੈਟ (ਜਾਂ ਨੈਬੀਲਰੋਨ ਜਾਂ ਨੈਬੀਿਿੀਿਰੋਲ) ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਕਰਸ਼ 
ਿੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰੋਰ ਦਰਦ ਕਨਵਾਰਨ  ਇਲਾਜ ਅਿਫ਼ਲ 
ਰਹੇ।

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਚੰਿੀ-ਿਕਹਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਬਾਿੀ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ, ਿਾੜੇ 
ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹਰੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਦੇ ਅੰਤਿ 
ਪੜਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਕਡਲੇਰੀਅਿ (ਿਰਿਾਿ) ਆਿ ਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਿੁਰਾਿਾਂ ਨਾਲ ਅਕਤਿਥਨੀ ਹਰੋ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਵੱਿ-ਵੱਿ ਕਵਘਟਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤਾਂ- ਨੰੂ ਿੜਿਾ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਜਰੋ ਦਰਦ ਤੋਂ 
“ਦੂਰੀ” ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਿਿਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਲਈ 
ਿ੍ਰਕਹਣਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹਰੋਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਲੀਐਕਟਵ (ਉਪਚਾਰੀ) ਦੇਿਿਾਲ ਕਵੱਚ ਇਲਾਜ ਅਿਿਰ 
ਦਰਦ 'ਤੇ ਿੇਂਕਦ੍ਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਿਰੀਜ਼ ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਦੇ ਅੰਤਿ 
ਪੜਾਅ ਕਵੱਚ ਹਰੋਰ ਆਿ ਲੱਛਣਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਚੰਤਾ, ਉਦਾਿੀ, ਿਤਲੀ, ਿੁੱ ਿ 
ਦੀ ਿਿੀ, ਜਾਂ ਇਨਿੌਿਨੀਆ ਦਾ ਹੱਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਪਾਰਬਕੰਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਪਾਰਕਿੰਿਨ ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ ਅਲਜ਼ਾਈਿਰ ਰਰੋਿ (ਿੁੱ ਲਣ ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ) ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਿਿ ਤੋਂ ਆਿ ਕਨਊਰਰੋਡਜਨਰੇਕਟਵ ਕਵਿਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ 
ਕਵੱਚ, ਪਾਰਕਿੰਿਨ ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ ਵਾਲੇ 79% ਕਵਅਿਤੀ 65 ਿਾਲ ਜਾਂ ਇਿ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਿਨ ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ ਝਰਨਾਹਟ (ਿੰਬਣ) 
ਦੇ ਕਵਿਾਿ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਿਾਿਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਿਤਾਂ ਹੌਲੀ 
ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਠੋਰ ਹਰੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ ਿਾਂਿਪੇਸ਼ੀਆਂ 
ਿਿਜ਼ਰੋਰ ਹਰੋ ਜਾਣ ਦੇ ਿਰਿੇ ਿੰਤੁਲਨ ਿੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੰਕਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਿਨ ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਕਦਿਾਿ ਦਾ ਉਹ 
ਕਹੱਿਾ ਉਪਰਰੋਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰਨ ਲਈ CBD ਦੇ ਐਟਂੀਆਿਿੀਡੈਂਟ 
ਅਤੇ ਿੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਿੰਬੰਧੀ ਿੁਣਾਂ ਨਾਲ ਿਿਾਰਾਤਿਿ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਵੇਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਵੱਚ ਆਸ਼ਾਜਨਿ ਿਰੋਜ 
ਹਰੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਿ ਿਨੱੁਿਾਂ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰੋਈ।

ਭ਼ੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ

ਿੈਨਾਕਬਿ ਕਵੱਚ THC ਨੰੂ ਿੁੱ ਿ ਨੰੂ ਉਤੇਕਜਤ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਿੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨੰੂ ਅਿਿਰ ਿੁੱ ਿ ਲੱਿਦੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ। ਿਰੋਈ ਅਕਜਹੀ ਿਰੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਜਰੋ ਇਹ ਿਾਬਤ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਲਈ ਿਹੀ ਹੈ। ਿੁਝ ਿੀਕਿਤ ਿਰੋਜ ਹੈ ਜਰੋ 
ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦੀਹੈ ਕਿ THC, HIV/AIDS ਅਤੇ ਿੈਂਿਰ ਦੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਕਵੱਚ ਿੁੱ ਿ ਵਧਾ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ

ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਕਵੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਿਿਾਨ ਦਾ ਇੱਿ ਿੁੱ ਿ ਿਾਰਨ ਿਰੋਤੀਆ 
ਕਬੰਦ ਹੈ, ਜਰੋ ਕਿ ਅੱਿ ਦੇ ਆਨੇ (ਡੇਲੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਿੈਨਾਕਬਿ ਿਰੋਜ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕਵੱਚ ਅੱਿਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯਰੋਿਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਿੁਰਾਿ ਿਰੀਰ ਕਵੱਚ ਹਰੋਰ 
ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਓਫਿੈਲਮੋਲੋਜੀਕਲ ਸ਼ੁਸਾਇਟੀ, ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ 
ਲਈ ਕੈਨਾਬਿਡੀਓਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਬਹੁਤੇ ਿਾਹਰ ਇਿ ਿੱਲ ਨਾਲ ਿਕਹਿਤ ਹਨ ਕਿ ਿਰੀਰਿ ਅਤੇ ਕਦਿਾਿ 
ਦਰੋਨਾਂ ਦੇ ਿਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੁਿਿਾਨ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਹਲਿੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਕਿਆਨੀਆਂ 
ਿਰੀਰਿ ਿਤੀਕਵਧੀਆਂ ਿਿ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੁਰੱਕਿਆ ਿਵਚ ਹਨ। ਦਰਅਿਲ, 
ਕਦਿਾਿੀ ਕਿਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨੁਿਖ਼ਾ ਇੱਿ ਹੀ ਿਿੇਂ ਕਵੱਚ 
ਿਰੀਰਿ ਿਤੀਕਵਧੀ, ਬੌਕਧਿ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਿਿਾਜਿ ਆਪਿੀ ਿੇਲ ਕਿਲਾਪ 
ਦਾ ਕਿਸ਼ਰਣ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਿ਼ੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਬਦਮਾਗੀ ਬਸਹਤਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ
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ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ

ਬੁਢਾਪੇ (ਉਿਰ ਦਾ ਵਧਣਾ) ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ, ਅਿੀਂ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਿਦੇ ਹਾਂ। ਇਿਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਿਾਨੰੂ ਅਨੁਿੂਲ ਹਰੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਨੰੂ ਕਚੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਿੀ ਵਰਿੀਆਂ 
ਿਾਨਕਿਿ ਕਿਹਤ ਦੀਆਂ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਿਾਨਕਿਿ 
ਕਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਿ 
ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕਹੱਿਾ ਹਰੋਵੇ।

ਿਾਨਕਿਿ ਕਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਿਬੂਤ ਰਲਵਾਂ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਕਧਐਨ ਿੁਝ ਆਸ਼ਾ 
ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਾਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਿ ਲਰੋਿਾਂ 'ਤੇ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਕਧਐਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਕਧਐਨ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਰੋਿਾਂ ਕਵੱਚ ਕਚੰਤਾ 
ਵਧਾ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੁਝ ਕਿਿਿ ਦੀਆਂ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰੋਲਣਾ ਅਤੇ ਿਿਾਕਜਿ ਕਚੰਤਾ।

ਕਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਕਰਸ਼ 
ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ। ਤਣਾਅ ਇੱਿ ਜਰੋਖ਼ਿ ਿਾਰਿ ਹੈ, ਜਰੋ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿਿੱਕਿਆ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਅਲਜਾਈਮਰ (ਭ਼ੁੱ ਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ)

ਅਲਜ਼ਾਈਿਰ (ਿੁੱ ਲਣ ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ) ਕਦਿਾਿੀ ਿਿਜ਼ਰੋਰੀ ਦਾ ਿਿ 
ਤੋਂ ਆਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਿਰੋਜਿਰਤਾ ਿਰੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਿ ਿਾਰਨ ਕਦਿਾਿ 
ਕਵੱਚ ਕਨਊਰਰੋਨਾਂ (ਤੰਤੂਆਂ) ਦੀ ਜਲਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦ ੇCBD 
ਕਵੱਚ ਿੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਿੁਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਕਬਿਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤੀ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ। 
ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਿੀਤੇ ਅਕਧਐਨ ਕਵੱਚ ਿੁਝ ਿਫ਼ਲਤਾ ਕਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਿਨੱੁਿਾਂ ਕਵੱਚ ਇਿਦਾ ਿਰੋਈ ਕਨਰਣਾਇਿ ਪ੍ਰਿਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਿੈਨਾਕਬਿ ਨੇ ਿਨੋਕਵਿਾਰ ਦੇ ਹਰੋਣ ਵਾਲੀ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਿੁੱ ਿੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ 
ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਿੁਝ ਿਫ਼ਲਤਾ ਕਦਿਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ 
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਿੁਰਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਕਧਐਨਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਿੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਰੋਜ ਅਕਧਐਨ ਹਨ, ਜਰੋ ਕਿਹਤਿੰਦ ਲਰੋਿਾਂ ਕਵੱਚ 
ਿੈਨਾਕਬਡੀਓਲ (CBD) ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿੁਰਾਿ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਰੋ 
ਕਨਊਰਰੋਨਾਂ (ਤੰਤੂਆਂ) ਦੀ ਰੱਕਿਆ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ 
ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਿ ਿਿਾਰਾਤਿਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਿਰੋਜ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।



29 30

Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ

ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗ ਬਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ

ਬਜਹੜੇ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲ 
ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹ ੈਜਾਂ ਕਜਿਦਾ 
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਿਕਥਰ ਰਕਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਿਨੰੂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਿੇਵਨ 
ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਿੇ ਵੀ 
ਕਿਿਿ ਦੀ ਤਿਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਕਦਲ ਦੀਆਂ 
ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਿਰੇਿੀ।

ਕਮਜੋਰ ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ 
ਨੰੂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਿੰਤੁਲਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ 
ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਦ ੇਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਬਵੱਿ 
ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਕਜਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਿਰੇ ਕਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗ ਬਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਬਸਕ 
ਬਿਮਾਰੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਿਾਨਕਿਿ ਕਿਹਤ ਦੀਆਂ 
ਿਕਥਤੀਆਂ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਿੀ, ਕਚੰਤਾ ਅਤੇ 
ਿਨੋਕਵਕਿਆਨ ਦਾ ਪਕਰਵਾਰਿ ਇਕਤਹਾਿ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਭਾਬਵਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ 
ਘਟਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦਾ ਕੋਈ ਅਣਿਾਬਹਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 
ਕ਼ੁਝ ਿੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਵੱਿ 
ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ:

ਿੁਸ਼ਿ ਿੂੰ ਹ;

ਿੁਿਤੀ;

ਚੱਿਰ ਆਉਣੇ;

ਕਿਰ-ਦਰਦ;

ਬੌਕਧਿ ਕਿਆਨ ਿੰਬੰਧੀ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ 
ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿਿਜ਼ਰੋਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਕਧਆਨ 
ਿੇਂਕਦ੍ਰਤ ਿਰਨ ਦੇ ਿਿੇਂ ਕਵੱਚ ਿਿੀ 
ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ ਿਰਨ ਕਵੱਚ 
ਿੁਿਤੀ, ਿਾੜੀ ਕਨਰਣਾਇਿ ਿਿਰੱਥਾ ਜਾਂ 
ਿਿੱਕਿਆ ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਯਰੋਿਤਾ;

ਿਿਜ਼ਰੋਰ ਤਾਲਿੇਲ ਅਤੇ ਿੰਤੁਲਨ;

ਿਲਤ ਧਾਰਨਾ;

ਕਚੰਤਾ ਜਾਂ ਕਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਿਣ 
ਿਕਹਿੂਿ ਹਰੋਣਾ।

ਹਰ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਅਣਿਾਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੇ। 
THC ਅਤੇ CBD, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿੋਣ 
ਕਰਨਾ THC ਦੇ ਅਣਿਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਬਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਸੰਿੰਧੀ ਕੈਨਾਬਿਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ ਚਰੋਣ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਿਨੰੂ ਉਹ 
ਿੁਰਾਿ ਲੱਿਣ ਕਵੱਚ ਿਰਿਰਿ ਿੂਕਿਿਾ ਕਨਿਾਉਣੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿੰਿ ਿਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਫ਼ੈਿਲਾ ਿਰਨਾ ਹਰੋਵੇਿਾ ਕਿ ਿੀ 
ਲਾਿ, ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹਨ।
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ਬਡੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ
THC ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਬਵੱਿ ਸੰਵੇਦਕਾਂ 
(ਬਰਸੈਪਟਰ) ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਨ ਿਾਰੇ ਸੋਬਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਅਤੇ 
ਡੂੰ ਘਾਈ ਸੰਿੰਧੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਿਾਰੀਆਂ ਅਕਜਹੀਆਂ 
ਯਰੋਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਰੋ ਉਿਰ ਵਧਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ 
ਉਪਿਰੋਿਿਰਤਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਿੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਚਾਲ 
ਕਵੱਚ ਿੀਤੇ ਿਏ ਬਦਲਾਅ ਕਡੱਿਣ ਦੇ ਜਰੋਖ਼ਿ 
ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਸਤੀ ਅਤੇ ਿੱਕਰ ਆਉਣੇ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਦਰੋ 
ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਵੀ ਅਿਕਥਰਤਾ 
ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਦੇ ਕਡੱਿਣ ਕਵੱਚ ਵੀ 
ਯਰੋਿਦਾਨ ਪਾ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਵਸੇ 'ਤੇ ਿਹ਼ੁਤ ਸੀਬਮਤ ਖੋਜ ਹੈ। 
ਬਜ਼ਰੁਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਉਪਿਰੋਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਰੋੜ੍ਹੀ 
ਕਜਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ 
ਿਕਹਿੂਿ ਿਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਬਾਰੇ ਿਰੋਚ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿਨੰੂ ਓਦੋਂ 
ਤੱਿ ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਤੱਿ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਿਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ 
ਵਰਤਣ ਦੀ ਯਰੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਿਨੰੂ ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜਰੋ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਿਿੋਂ ਕਿ ਤੁਿੀਂ 
ਿੁਰੱਕਿਅਤ ਹਰੋ।

ਲਤ ਲੱਗਣ 
(ਆਦੀ ਹੋਣ) ਦਾ 
ਜੋਖ਼ਮ
ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਵੱਿ ਛੋਟੇ 
ਿਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗ ਲਤ ਲੱਗਣ 
(ਆਦੀ ਹੋਣ) ਦਾ ਸਮਾਨ 
ਜੋਖ਼ਮ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਲਤ ਲੱਿਣ (ਆਦੀ ਹਰੋਣ) ਨੰੂ 
‘ਨਕਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਵਿਾਰ’ ਜਾਂ 
‘ਕਨਰਿਰਤਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਿਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
“ਿਲੀਨੀਿਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਿਿਜ਼ਰੋਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ” ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਕਵੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ 
‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਰੋ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਅਤੇ ਿੰਬੰਧਾਂ ਕਵੱਚ ਵੱਡੀਆਂ 
ਿੁਸ਼ਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 
ਵਰਿੇ ਹਰੋਰ ਨਕਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ 
ਲਤ ਲੱਿੀ (ਆਦੀ ਹਰੋਣਾ) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਿਰੋਈ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਰੁਿ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪਕਰਵਾਰ, ਦਰੋਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹਤ ਿੰਿਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 
ਕਵਿਾੜ ਦੇ ਆਿ ਕਚੰਨ੍ਹ ਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ 
ਜਾਣੂ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛੱਡਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ
ਕਦਿਾਿ ਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡਜ਼ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ਦੇ 
ਅਨੁਿੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਲ ਕਨਰਿਰਤਾ 
(ਆਦੀ ਹਰੋਣਾ) ਹਰੋ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਿਰੋਈ 
ਕਵਅਿਤੀ ਅਚਾਨਿ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨਾ ਬੰਦ 
ਿਰ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿਨੰੂ ਇਿਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਿਰਿੇ 
ਿੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਿਨੰੂ 
ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲਿਿਿ 15% ਬਜ਼ਰੁਿ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਉਪਿਰੋਿਤਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਿੁਝ ਲੱਛਣ ਹਰੋ ਿਿਦੇ 
ਹਨ। ਅਿਿਰ, ਇਹ ਲੰਿੇ-ਿਿੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ 
ਉਪਿਰੋਿਤਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿ ਕਵੱਚ ਇਿਨੰੂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਿਰੋਜ ਬਹੁਤ 
ਿੀਕਿਤ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਿਈ ਿਰੋਜ ਇਹ 
ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਕਵੱਚ ਇਿਨੰੂ 
ਛੱਡਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਛਰੋਟੇ ਬਾਲਿਾਂ ਵਾਂਿ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਿਲ ਹਰੋ ਿਿਦੇ ਹਨ:

• ਕਚੜਕਚੜਾਪਨ
•  ਬੇਚੈਨੀ
• ਅਨੀਂਦਰਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਕਵੱਚ ਰੁਿਾਵਟ
• ਕਚੰਤਾ
• ਿੁੱ ਿ ਨਾ ਲੱਿਣਾ।

ਇਿਨੰੂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਿਰਨ 
ਕਵੱਚ ਿੁਝ ਕਦਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਤੱਿ ਦਾ 
ਿਿਾਂ ਲੱਿ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਈਬਵੰਗ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ
ਡਰਾਈਕਵੰਿ ਲਈ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਿੁਰੱਕਿਅਤ ਪੱਧਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਿਰੋਈ ਿਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਿ 
ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਗੱਡੀ ਿਲਾਉਣਾ 
ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ।

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੇ ਿੁਿਤੀ ਵਰਿੇ ਿੁਝ 
ਪ੍ਰਿਾਵ 24 ਘੰਕਟਆਂ ਤੱਿ ਰਕਹ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 
ਓਦੋਂ ਤੱਿ ਹਰੋਰ ਪ੍ਰਿਾਵ ਘੱਟ ਹਰੋ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਲੱਿਣ 
ਵਾਲਾ ਿਿਾਂ ਇਿ ਿੱਲ 'ਤੇ ਕਨਰਿਰ ਿਰਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਿੀਂ ਕਿੰਨੀ ਿਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 
ਇਿਦਾ ਿੇਵਨ ਿਰਦੇ ਹਰੋ

• ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਇਿਦੀ ਤਿਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਇਿਨੰੂ ਿਾਧਾ ਹੈ।
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ਬਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗ ੇਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 
ਕਿੰਨੀ ਿਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿ, ਜਰੋ ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਕਵੱਚ 
ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ 
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਰੋਖ਼ਿ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਇਹ ਕਾਰਨ ਿਹ਼ੁਤ ਬਜਆਦਾ ਖਰਾਿੀ ਵੱਲ ਬਲਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੈਨਾਕਬਿ ਨੰੂ ਇੱਿ ਦਵਾਈ ਿਿਝਣਾ 
ਅਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਵੱਚ THC ਦੇ ਿਾੜ੍ਹਾਪਣ 
ਬਾਰੇ ਕਿੱਿਣਾ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਿੱਲ੍ਹਿ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਿਾਣਯਰੋਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿੁਰੱਕਿਅਤ 
ਿੁਰਾਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣਾ ਿੁਸ਼ਕਿਲ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਿਾਣਯਰੋਿ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਪਿਰੋਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਿਾਨ 
ਲਿਾਉਣਾ ਿੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਿੇ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ ਘਰੇਲੂ 
ਿਾਣਯਰੋਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਿਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ 
ਕਿਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਵੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਿਾਣਯਰੋਿ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਿ ਜਰੋਖ਼ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੰੂ 
ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਕਡਆ ਜਾਂਦਾ।

ਬਕਉਂਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹ਼ੁਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਬਜਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਿੇਵਨ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 
ਲਰੋਿ ਅਿਿਰ ਨੀਂਦ, ਕਚੰਤਤ, ਡਰ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ 
ਿਕਹਿੂਿ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿੁਪਨੇ ਦੇਿਣ ਦੀ ਕਰਪਰੋਰਟ 
ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਲਰੋਿਾਂ ਨੰੂ ਅਿਿਰ ਘਬਰਾਹਟ 
ਿਕਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਿਰ ਿਿਦੇ 
ਹਨ।

ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਿਿੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਿਵ 
ਿਰਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਰੋ। ਅਿਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਾਵ ਿੁਝ 
ਘੰਕਟਆਂ ਕਵੱਚ ਖ਼ਤਿ ਹਰੋ  ਜਾਣਿੇ।

ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਨਾਬਿਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਵਾਬਲਆਂ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ
ਬੁਢਾਪੇ ਕਵੱਚ ਲੰਬੇ-ਿਿੇਂ ਲਈ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵ 
ਦਾ ਅਕਧਐਨ ਇਿ ਿਿੇਂ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਕਰਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਿਾਰੀ ਉਿਰ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੌਕਧਿ 
(ਬਰੋਕਧਿ ਕਿਆਨ) ਿਿਜ਼ਰੋਰੀ ਲਈ 
ਿਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਿੁਝ 
ਿਰੋਜ ਿੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਿਰ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਦਿਾਿ ਕਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਉਿਰ ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਿਾਨਕਿਿ 
ਕਿਰਾਵਟ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ 'ਨਰਮ' ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ 
ਦੇਬਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਰੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਿਰੋਈ ਵੀ ਨੁਿਿਾਨ 
ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ। ਪਰ ਿਈ ਿਾਲਾਂ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ 
ਿਿਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਿੈਨਾਕਬਿ ਕਵੱਚ THC ਦੀ ਿਿਰੱਥਾ 
ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹਰੋ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਿੁੱ ਿੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਕਵੱਚ ਇਹ 
1980 ਦੇ ਦਹਾਿੇ ਕਵੱਚ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੇ ਅੱਜ 15% ਹਰੋ 
ਿਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ CBD ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਿੁਝ ਕਰਪਰੋਰਟ ਿੀਤੇ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਿੁਸ਼ਿ ਿੂੰ ਹ, 
ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਲਿਾ ਕਿਰ ਦਰਦ, ਿੁਿਤੀ ਅਤੇ 
ਦਿਤ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿੰਿਾਵਨਾ ਵਾਲੇ 
ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਕਵੱਚ ਕਜਿਰ ਦਾ ਨੁਿਿਾਨ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। 
CBD ਿੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਵੱਚ ਵੀ 
ਦਿਲ ਦੇ  ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਿਹ਼ੁਤ ਬਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਬਵੱਿ 
ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ

ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, 
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਲਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:

• ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਉਲਟੀ 
ਆਉਣੀ ਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਰਹੀ

• ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 
ਬਵੱਿ ਦਰਦ ਹੈ

• ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਿਹ਼ੁਤ 
ਬਜਆਦਾ ਿੱਕਰ ਆ ਰਹੇ 
ਹਨ
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ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿ਼ੁਢਾਪੇ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਕੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਸੱਬਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ 
ਸ਼ੁਰੱਬਖਅਤ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਬਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਇਿ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਦਾ ਇੱਿ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਹੱਿਾ 
ਹੈ। ਉਿਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ਰੁਿ ਲਰੋਿਾਂ ਲਈ ਜਰੋਖ਼ਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਿਾਰੀ ਹਰੋ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਹਰੋ 
ਿਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਿਰੋਈ ਹਰੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰੋਣ, ਜਰੋ ਇਲਾਜ ਿੰਬੰਧੀ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਰੋਖ਼ਿ ਕਵੱਚ ਪਾ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਿਾਰੇ ਿਹ਼ੁਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ CBD ਦੀ ਿਜਾਏ THC ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ 
ਿਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਿ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ THC ਨਸ਼ਾ ਿਰਨ 
ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿਾਨਕਿਿ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ — ਇਹ ਕਦਿਾਿ ਅਤੇ ਕਦਿਾਿੀ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰ ੇTHC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ 
ਉਦਾਿੀ, ਕਚੰਤਾ, ਪੈਕਨਿ ਅਟੈਿਾਂ (ਕਚੰਤਾ ਦਾ ਦੌਰਾ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਰੋਿਾਂ 
ਲਈ ਕਵਿੜ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੋਈ ਹੈ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਿਟ-ਟ੍ਰੌਿਾਕਟਿ 
ਤਣਾਅ ਕਵਿਾੜ (PTSD) ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਿਖ਼ਤ ਹਰੋਣ ਦਾ ਿਾਰਨ 
ਬਣ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਕਦਲ ਦੀ ਿਕਥਤੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜਰੋਖ਼ਿ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੈਨਾਕਬਿ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਦਲ ਦੀ ਧੜਿਣ ਵਧ 
ਿਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਰੋਿਾਂ ਲਈ ਖੂ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜਾਂ 
ਐਕਰਥਕਿਆ (ਕਦਲ ਦੀ ਅਕਨਯਕਿਤ ਧੜਿਣ) ਦੇ ਜਰੋਖ਼ਿ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਦਲ ਿੰਬੰਧੀ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਿੈਨਾਕਬਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਵੀ 
ਘੱਟ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਕਜਿ ਨਾਲ ਲਰੋਿ ਬੇਹਰੋਸ਼ ਹਰੋ ਿਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਡੱਿ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂਬਵੱਿ ਤੰਿਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਵਾਂਗ ਿਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਿ ਹ਼ੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਕਿਿਰਟ ਪੀਣ ਵਾਂਿ, ਿੈਨਾਕਬਿ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਕੜਆਂ ਨੰੂ 
ਨੁਿਿਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰੋਜ਼ਸ਼ ਵਰਿੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਿਰ ਿਿਦਾ 
ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੰਘ ਅਤੇ ਿਰੜ-ਿਰੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼। ਵੈਕਪੰਿ (ਹੁੱ ਿਾ ਪੀਣ) 
ਨੰੂ ਕਿਿਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੁਿਿਾਨਦੇਹ ਿੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਿ 
ਨਾਲ ਥਰੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੁਿਿਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰਾਿ ਅਤੇ ਕੈਨਾਬਿਸ (THC) 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ 
ਕਮਜੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਜਆਦਾ 
ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਿੇ ਇਿ ਨੰੂ ਇਿੱਲੇ ਵਰਤਣ 
ਨਾਲੋਂ। THC ਕਦਿਾਿ ਕਵੱਚ ਿੈਨਾਕਬਨੋਇਡ 
ਰੀਿੈਪਟਰਾਂ (ਿਰੀਰਿ ਅੰਿਾਂ) 'ਤੇ ਿੰਿ 
ਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਜਿ ਨਾਲ ਬਰੋਧ (ਬਰੋਕਧਿ ਕਿਆਨ 
ਿੰਬੰਧੀ) ਪ੍ਰਿਾਵ ਅਤੇ ਨੁਿਿਾਨ ਹਰੋ ਿਿਦਾ 
ਹੈ। ਅਲਿਰੋਹਲ ਿਰੋਟਰ ਿੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਇਹ 

ਕਜਵੇਂ ਿੇਂਦਰੀ ਨਿ (ਨਾੜੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ 
ਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰੋਧ (ਬਰੋਕਧਿ ਕਿਆਨ ਿੰਬੰਧੀ) ਨੰੂ ਵੀ 
ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਰੋਿ ਪੀਂਦੇ ਅਤ ੇTHC ਦੀ 
ਤੰਬਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਇਿੱਠੀ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਿਰੋਹਲ THC 
ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਜਰੋ ਿਰੀਰ ਕਵੱਚ ਲੀਨ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ THC ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਉੱਚਾਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
THC ਦੇ ਅਿੁਿਾਵੇਂ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, 
ਅਲਿਰੋਹਲ ਦੇ ਜ਼ਕਹਰੀਲੇ ਹਰੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਜਰੋਖ਼ਿ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ 
ਡਰਾਈਕਵੰਿ ਵਰਿੇ ਕਵਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਰੋਖ਼ਿ ਦਾ ਿਾਰਨ 
ਬਣ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਅਲਿਰੋਹਲ ਅਤੇ CBD ਦੇ ਕਿਸ਼ਰਣ ਨੰੂ ਲੈ ਿੇ ਹਾਲੇ ਿਾਫ਼ੀ 
ਿਰੋਜ ਨਹੀਂ ਹਰੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲਿਰੋਹਲ ਅਤ ੇCBD, ਦਰੋਵੇਂ 
ਅਰਾਿਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰੋਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦਾ ਇੱਿਰੋ ਿਿੇਂ ਿੇਵਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਾਵ 
ਵਧੇਰੇ ਿਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਿੇ ਿਿੇਂ ਲਈ ਹਰੋ ਿਿਦੇ ਹਨ। CBD 
ਿਰੀਰ ਕਵੱਚ ਅਲਿਰੋਹਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਰੋਿ ਹਰੋ 
ਿਿਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਕਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 
ਕਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਲਿਰੋਹਲ CBD ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪਾ ਿਿਦੀ 
ਹੈ, ਿਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਘੰਕਟਆਂ ਕਵੱਚ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਇੱਿ ਦੂਜੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਦੇ ਹਰੋ। ਦਰੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਿਿੇਂ, ਿੁਰਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਘੱਟ ਰੱਿਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 
ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ 
ਿਰੋਂਿੇ।
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ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਲਖਦੇ 
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਿਾਰੇ ਸੋਿਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:

1. ਿਰੀਰ ਕਵਚੋਂ, ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 
(ਫਾਰਮਾਕੋਡਾਇਨਾਬਮਕਸ)। ਇਿ 
ਕਵੱਚ ਉਹ ਿਿਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਰੋ 
ਿਿਾਂ ਇਿ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਿਰੀਰ ਕਵੱਚ 
ਿਿਾਉਣ (ਲੀਨ) ਹਰੋਣ ਕਵੱਚ ਲੱਿਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਿਿਾਂ ਘੁੰ ਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਿਦਾ ਇੱਿ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਿਾਵ 
ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ (ਿਾਇਓਵੈਬਲਬਿਲਟੀ 
ਅਤੇ ਬਡਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸਨ), ਅਤੇ ਇਹ 
ਕਿਿਟਿ ਨੰੂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਕਦੰਦਾ ਹੈ 
(ਮੈਟਾਿੋਬਲਜਮ ਅਤੇ ਐਕਸਕਬਰਜਨ)।

2. ਦਵਾਈ ਿਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪਾਉਂਦੀ 
ਹੈ (ਫਾਰਮਕੋਕਾਈਨੈਬਟਕਸ)।

ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਿਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰਾਿ 
ਬਾਰੇ ਿਰੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਗਰ ਅਤੇ 
ਿੁਰਦੇ ਦੇ ਿਾਰਜਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਰਿੀ ਅਤੇ 
ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਵੱਚ ਉਿਰ ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਧਤ 
ਬਦਲਾਅ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਿ 
ਿੱਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਕਿ 
ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ 
ਿੁਰਾਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਉਿਰ ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਧਤ ਿਰੀਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ 
ਇਿ ਿੱਲ ਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਿਰੀਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਨੰੂ ਬਾਹਰ 
ਿੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਿ 
ਲਈ ਵੱਧ ਿਿਾਂ ਲੈ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨਾਿਬਸ
ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ 
ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਿੀਂ ਇਿ ਿੱਲ ਬਾਰੇ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 
ਿਾਡੀ ਉਿਰ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਿਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ 
ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਿਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੀਕਿਤ ਿਰੋਜ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਿ ਵੇਲੇ ਅਕਧਐਨ 
ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਉਮਰ 
ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਵੱਿ 
ਿਦਲਾਅ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਿੈਨਾਕਬਿ ਬਜ਼ਰੁਿ ਲਰੋਿਾਂ ਕਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਿਰੋਿਤਾਵਾਂ 
ਤੋਂ ਵੱਿਰੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪੈਦਾ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 
ਵਜੋਂ, ਿੈਨਾਕਬਿ ਕਦਿਾਿ ਦੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਹੱਕਿਆਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਰੋ ਕਿੱਿਣ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ 
ਫ਼ੈਿਲਾ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਦਿਾਿ ਦੇ ਇਹਰੋ 
ਕਹੱਿੇ ਉਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹੀ ਢੰਿ 
ਨਾਲ ਿੰਿ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ। ਇਹ ਿੰਿਵ ਹੈ ਕਿ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਕਵੱਚ ਕਦਿਾਿ ਦੇ ਿਾਰਜ ਨੰੂ 
ਹਰੋਰ ਕਵਿਾੜ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਐਰਰੋਕਬਿ (ਿਿਰਤ ਿੰਬੰਧੀ) ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਇਿ ਿੱਲ ਦਾ ਿਾਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 
ਿਰੀਰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਿਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰੋ ਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਿੇਂ ਲਈ 
ਿੰਿ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਐਰਰੋਕਬਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤ ਹਰੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵੱਡੀਆਂ ਿਾਿਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਕਹਲਾਉਣ ਦਾ ਅਕਿਆਿ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਿਿਰ ਅਤੇ ਿਰੋਢੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਇੱਿ ਵਾਰ 
ਕਵੱਚ 10 ਕਿੰਟ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਵੱਧ ਿਿੇਂ ਲਈ ਲਿਾਤਾਰ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੁੱ ਲ ਿਤੀਕਵਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕਵੱਚ ਘੱਟਰੋ-ਘੱਟ 150 
ਕਿੰਟ (2½ ਘੰਟੇ) ਤੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿਰੋਜ ਿਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਿਤ ਰਕਹਣ ਲਈ 
ਿਾਨੰੂ ਦਰਕਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੋਰਦਾਰ ਿਰੀਰਿ ਿਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਘੱਟਰੋ-
ਘੱਟ ਿਾਤਰਾ ਹੈ।

ਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਿ਼ੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਐਰੋਬਿਕ 
(ਕਸਰਤ ਸੰਿੰਧੀ) ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ

ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ
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ਬਦਲ-ਪਰਿਾਵੇ (ਮਨੋਰੰਜਨ) 
ਲਈ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗ
ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿ 'ਬੇਬੀ ਬੂਿਰਜ਼' ਹਨ। ਜਵਾਨ ਹਰੋਣ ਿਿੇਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਿਾਕਰਜੁਆਨਾ' ਦਾ ਿਾਫੀ ਿੇਵਨ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵੱਚ ਇਿਦੇ ਕਦਲ-
ਪਰਚਾਵੇ ਿੰਬੰਧੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਿਕਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਦੀ ਿੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਵੱਚ, ਅਕਜਹੇ ਲਰੋਿ ਹਨ, 
ਜਰੋ ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਿਰ ਇਿਦੇ ਉਪਿਰੋਿਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਲਰੋਿ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੇ ਕਿਰਫ਼ ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਨ ਕਵੱਚ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਪਛਲੀ ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਕਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ 
ਉਪਿਰੋਿਤਾ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਕਜੰ਼ਦਿੀ ਿਰ ਦੇ ਉਪਿਰੋਿਤਾਵਾਂ ਲਈ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਰੋਖ਼ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਲਾਂ ਬਵੱਿ ਕੈਨਾਬਿਸ ਬਵੱਿ THC ਵਧੇਰੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹੋ ਗਈ 
ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਿੇ ਕਵੱਚ ਿੁੱ ਿੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਕਵੱਚ THC ਔਿਤਨ 
3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੀ। ਅਕਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਕਿਿਿਾਂ ਹਨ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਕਵੱਚ ਅੱਜ 30% THC ਸ਼ਾਿਲ ਹਰੋ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਜਿ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਲਰੋਿਾਂ ਛਰੋਟੇ ਹਰੋਣ 
'ਤੇ ਕਧਆਨ ਕਦੱਤਾ ਹਰੋਵੇਿਾ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਕਧਆਨ 
ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਬਜਵੇਂ-ਬਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿ਼ੁੱ ਢੇ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਵੱਿ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਿਦਲਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਕ 
ਕੈਨਾਬਿਸ ਬਕਵੇਂ ਪਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਿੇਂ ਦੇ 
ਤਜਰਬੇ ਵਰਿਾ ਨਾ ਹਰੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਿਟਿ ਕਵੱਚ ਲੰਿੇ ਿਿੇਂ 
ਲਈ ਵੀ ਰਕਹ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਖਲ
ਿੈਨਾਕਬਿ ਹਰੋਰ ਨੁਿਕਖ਼ਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਾ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਿੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ:

ਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

THC
CBD

ਕੈਨਾਬਿਸ ਸਰੀਰ ਬਵੱਿ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਲੀ (ਆਦੀ ਹੋਣ ਸੰਿੰਧੀ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੰਿਾਕੂਨੋਸੀ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟਤਾਸਪਸ਼ਟਤਾ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਸੈਡੇਬਟਵ (ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ) ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ, 
ਅਨੈਸਿੀਸੀਓਲੋਬਜਸਟ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਓਪਰੇਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਿਾਰੇ ਪ਼ੁੱ ਛਦੇ ਹਨ, ਬਕਉਂਬਕ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ 
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ 
ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸੰਿੰਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ-
ਪਰਿਾਵੇ ਸੰਿੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਮ਼ੁੱ ਿੇ 
ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਬਹੱਸਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਿੀਂ ਿੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਿਾਤਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰੋ। 
ਇਿਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਰੋ ਉਹ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਉਹ 
ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ 
ਿੁਲਾਂਿਣ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ।
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ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਲਰੋਿ THC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦਲ-ਪਰਚਾਵੇ 
(ਿਨੋਰੰਜਨ) ਲਈ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਚੰਤਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕਵਿਾਿਸ਼ੀਲ ਕਦਿਾਿ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਿਰ ਦੀ ਹੈ। 
ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿ ਲਈ, ਕਚੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਕਦਿਾਿ ਦੇ ਉਹੀ ਕਹੱਕਿਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਿਰਦੀ ਹੈ, 
ਜਰੋ ਉਿਰ ਨਾਲ ਿੰਬੰਕਧਤ ਬਦਲਾਅ ਕਦਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਨੰੂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਕੀ ਕੈਨਾਿੀਸ 
ਉਮਰ-ਸੰਿੰਧੀ ਮਾਨਬਸਕ ਬਗਰਾਵਟ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਿੈਨਾਕਬਿ ਪੀਣ ਨਾਲ ਿਾਹ ਦੀਆਂ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ ਹਰੋ 
ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਲ ਦੀ ਧੜਿਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ 
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਦਰੋਵੇਂ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਕਦਲ 
ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ ਦੇ ਜਰੋਖ਼ਿ ਦੇ ਿਾਰਿ ਹਨ। ਕਿਿੇ ਵੀ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਬਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਕੜਆਂ ਨੰੂ 
ਨੁਿਿਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਕਿਿਰਟਾਂ, 
ਕਿਿਾਰਾਂ, ਪਾਈਪਾਂ (ਹੁੱ ਿੇ) ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਵੀ ਿਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਦੇ ਿਿਾਨ ਜਰੋਖ਼ਿ ਹਰੋ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਵੈਕਪੰਿ ਿੈਨਾਕਬਿ (ਇੱਿ ਇਲੈਿਟ੍ਰਾਕਨਿ ਉਪਿਰਣ 
ਰਾਹੀਂ ਿਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿੱਚਣਾ/ਹੁੱ ਿੇ 
ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਵਾਂਿ) ਹੁਣ ਇੱਿ ਪ੍ਰਕਿੱਧ 
ਕਵਿਲਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਿਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 
ਨੁਿਿਾਨਦੇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਿਿਾਨ 
ਰਕਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਕਪੰਿ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਵੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਲੰਿੇ ਿਿੇਂ ਤੱਿ ਿਾਹ 
ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਚਣ ਦੇ ਕਿਹਤ 'ਤੇ ਿੀ ਪ੍ਰਿਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਸੰਿੰਧੀ ਿਦਲਾਅਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬਜੰਦਗੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਵਾਲੇ 
ਪੜਾਅ ਬਵੱਿ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
(ਜਾਂ ਦ਼ੁਿਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

THC ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਾਰੇ ਸ਼ੁਿੇਤ ਰਹੋ, 
ਕਜਹੜੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਉਤਪਾਦ ਕਵੱਚ ਹੈ ਜਾਂ 
ਉਿ ਕਿਿਿ ਕਵੱਚ ਕਜਿ ਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਵਰਤਣ 
ਦੀ ਯਰੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਰੋ।

THC: ?%

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼਼ੁਰੂ 
ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿੁਰਾਿ 
ਵਧਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਲਰੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਤੱਿ 
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਕਚਆ ਜਾਂਦਾ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ

ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਸੰਿੈਬਟਕ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ ਕਰ ੋਕਜਵੇਂ ਕਿ K2 ਜਾਂ ਿਪਾਈਿ 
(Spice) । ਇਿਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤਾਿਤ 
ਿਾਰਨ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿ ਉਪਿਰੋਿਤਾਵਾਂ ਕਵੱਚ 
ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਰੋਖ਼ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਦਲ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਿਿੇਤ ਕਿਿੇ ਹਰੋਰ 
ਕਦਲ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ 
ਵਰਤੋਂ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਿੇ 
ਹਰੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੈਨਾਬੀਿ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੱਬਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਵੱਿ 
ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। THC ਨੰੂ 
ਿਰੀਰ ਕਵੱਚ ਿੰਵੇਦਿਾਂ (ਕਰਿੈਪਟਰਾਂ) 
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ ਿਰੋਕਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜਰੋ ਤਾਲਿੇਲ ਅਤੇ ਿੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ 
ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਜਵੇਂ-ਕਜਵੇਂ ਅਿੀਂ ਬੁੱ ਢੇ ਹੁੰ ਦੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਵਟ ਇੱਿ ਵੱਡੀ ਕਚੰਤਾ 
ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨਾਬਿਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨਾ 
ਿਲਾਓ, ਇਹ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਿੈਰ-ਿਾਨੰੂਨੀ 
ਹੈ। ਿਿਜ਼ਰੋਰੀ 24 ਘੰਕਟਆਂ ਤੱਿ ਰਕਹ 
ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦਾ, ਮਾਨਬਸਕ 
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਬਤਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਿਾਨਕਿਿ 
ਕਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਿਰੋਈ ਿਿੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦਲ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਜੋਂ 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰਰੋ।
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ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 
ਕੈਨਾਬਿਸ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਇਲਾਜ ਸੰਿੰਧੀ (ਉਪਿਾਬਰਕ) ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ 
ਿਜ਼ੁਰਗ
ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿੈਡੀਿਲ ਿੰਬੰਧੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਿ 
ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ 
ਰੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਲੱਛਣ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, 
• ਲੱਛਣ(ਣਾਂ) ਦੀ ਿੰਿੀਰਤਾ, 
• ਹਰੋਰ ਕਿਹਤ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ
• ਿੰਿਵ ਅਣਚਾਹੇ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵ।

ਪੇਜ 44 'ਤੇ ਕਦੱਤਾ ਕਿਆ ਚਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਿਵਾਲਾਂ ਦਾ ਿੁਝਾਇਆ ਕਿਆ ਿ੍ਰਿ ਹੈ, ਜਰੋ 
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹ ਿਿਦੇ ਹਰੋ ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਇਲਾਜ ਿੰਬੰਧੀ ਿਾਰਨਾਂ 
ਿਰਿੇ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਿਰੋਚ ਰਹੇ ਹਰੋ।

ਬਵਸ਼ਾ ਵੇਰਵੇ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਬਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ: ਦਰਦ, ਘਬਰਾਹਟ, ਿਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਨੀਂਦਰਾ, 
ਕਚੰਤਾ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਵਕਲਪ
ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਰੋਰ ਕਵਿਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚਰੋਲ ਿੀਤੀ ਹੈ? 
ਉਦਾਹਰਨ: ਿਨੋਕਵਕਿਆਨਿ ਥੈਰੇਪੀ, ਿਰੀਰਿ ਥੈਰੇਪੀ, ਹਰੋਰ 
ਦਵਾਈਆਂ

ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ 
ਹੋ

ਿੈਨਾਕਬਿ ਨਾਲ ਇਿ ਿਕਥਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਕਵਕਿਆਨ 
ਿੀ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੂਿਰੇ ਲਰੋਿਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 
(ਿਹਾਣੀਆਂ) ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿਨੰੂ 
ਅਜ਼ਿਾਇਆ ਹੈ?

ਸੰਭਾਬਵਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਉਦਾਹਰਨ: 
 ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜਰੋਖ਼ਿ 
 ਕਡੱਿਣ ਦਾ ਜਰੋਖ਼ਿ 
 ਿਾਨਕਿਿ ਕਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਿਿੱਕਿਆਵਾਂ 
 ਹਰੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ 
 ਬੌਕਧਿ (ਬਰੋਧ ਕਿਆਨ ਿੰਬੰਧੀ) ਿਿਜ਼ਰੋਰੀ 
 ਡਰਾਈਕਵੰਿ ਿੰਬੰਧੀ ਿਿਜ਼ਰੋਰੀ

ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰੋ

ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿੁਣਵੱਤਾ ਕਵੱਚ ਿੰਿਾਕਵਤ 
ਿੁਧਾਰ ਜਰੋਖ਼ਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ?

ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੁਰਾਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਰੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਨਵੇਂ ਉਪਿਰੋਿਤਾ 
ਹਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕਹਲੀ ਿਰੋਕਸ਼ਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਿੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਿਣ 
ਬਾਰੇ ਿਰੋਚਰੋ। ਇੱਿ ਿੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਅਰਾਿਦੇਹ ਿਥਾਨ ਲੱਿਰੋ। ਆਪਣੇ 
ਿੇਵਨ ਦਾ ਇੱਿ ਲੌਿ ਜਾਂ ਰਿਾਲਾ ਰੱਿਰੋ ਅਤੇ ਉਿ ਕਵੱਚ ਕਲਿਰੋ ਕਿ 
ਤੁਿੀਂ ਕਿਵੇਂ ਿਕਹਿੂਿ ਿਰਦੇ ਹਰੋ (ਪੇਜ 50 ਦੇਿਰੋ)। ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਦੀ 
ਕਨਿਰਾਨੀ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿੁਰੱਕਿਆ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦਰੋਿਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਰੋ।

ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

ਿੀ ਇਿਦਾ ਿਰੋਈ ਲਾਿ ਹਰੋਇਆ ਿੀ? 
ਿੀ ਿਰੋਈ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਿਨ? 
ਿੀ ਲਾਿਾਂ ਨੇ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਕੜਆ ਹੈ? 
ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਰਾਿ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
ਵੱਦ ਿਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ? 
ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿਦਾ ਿੇਵਨ ਿਰਨ ਦੇ ਵੱਿਰੇ ਤਰੀਿੇ ਨੰੂ ਅਜ਼ਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
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ਿੀ ਿਦੇ ਕਿਿੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਕਚੰਤਾ ਨਾ ਿਰਰੋ" 
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਿੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱ ਢੇ ਹਰੋ ਿਏ ਹਰੋ?

ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਿਰੀਰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਹਰੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱ ਢੇ ਿਕਹਿੂਿ 
ਿਰਦੇ ਹਰੋ?

ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਅਿੀਂ ਬਜ਼ਰੁਿ ਲਰੋਿਾਂ ਦੇ ਕਬਿਾਰ ਹਰੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਿਰਨ 
ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਹੱਤਵ ਰੱਿਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਿੀਂ ਲਰੋਿਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹਤਿੰਦ ਰਕਹਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ।

ਿਰੋਜ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਰੁਿ ਹਰ ਰਰੋਜ਼ 30 ਤੋਂ 60 ਕਿੰਟ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ 
ਰਕਹਣ ਨਾਲ ਕਿਿੇ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲਾਿ ਲੈ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਆਿ 
ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਜੰਨੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੁਿੀਂ ਿਿਰਤ ਿਰੋਂਿੇ, ਉਨਾ ਚੰਿਾ ਹੀ ਤੁਿੀਂ ਿਕਹਿੂਿ 
ਿਰੋਂਿੇ। ਤੁਿੀਂ ਕਬਿਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਰੋਖ਼ਿ ਨੰੂ 50% ਤੱਿ ਘਟਾ ਿਿਦੇ ਹਰੋ। ਇਿ 
ਲਈ, ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹਰੋ (ਿਿਰਤ ਿਰਰੋ)!

ਕਬਰਬਆਸ਼ੀਲ ਿ਼ੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣਾਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ
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ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪ਼ੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸਵਾਲ
 ਿੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਿੇਰੇ ਲਈ ਿੰਿ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹੈ?

 ਿੀ ਇਿਦੇ ਕਿਿੇ ਕਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿੈਨੰੂ 

ਕਚੰਤਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

 ਿੀ ਿੈਨਾਕਬਿ, ਿੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਿੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 

ਦਿਲ ਿਰੇਿੀ?

 ਿੀ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਨਾਲ ਿੈ ਹਰੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਿੀਤੀਆਂ 

ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਿਰ ਿਰ ਪਾਵਾਂਿਾ/ਿੀ?

 ਿੇਰੇ ਕਿਹਤ ਦੇ ਇਕਤਹਾਿ ਨੰੂ ਦੇਿਕਦਆਂ ਿੇਰੇ ਲਈ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ 

ਿੇਵਨ ਿਰਨ ਦਾ ਿਿ ਤੋਂ ਉੱਤਿ ਜਾਂ ਿੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਿਾ ਿੀ ਹੈ?

 ਿੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਿੁਲਾਿਾਤ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

 ਿੀ ਿੈਨੰੂ ਿੈਨਾਕਬਿ 'ਤੇ ਕਨਰਿਰ ਹਰੋਣ (ਆਦੀ ਹਰੋਣ ਦਾ) ਦਾ ਜਰੋਖ਼ਿ 

ਹੈ? ਿੀ ਇੱਥੇ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਯਰੋਿ ਿੁਝ ਿੱਲਾਂ ਹਨ?

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਿੈਨਾਕਬਿ ਨੰੂ ਇਿਦੇ ਕਿਹਤ 
ਲਾਿਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਿੈਡੀਿਲ ਿਕਿਊਕਨਟੀ 
ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਿੈਂਬਰ ਇਿਦੀ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਿਰਨ ਤੋਂ ਕਝਜਿਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ 
ਿਰਨ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਿਰਦੇ 
ਹਨ।

ਅਕਜਹਾ ਇਿ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਖ਼ਾਿਿਰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਲਈ 
ਜਰੋਖ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਲਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਵਕਿਆਨਿ ਿਬੂਤ ਹਨ। ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਿੈਡੀਿਲ 
ਐਿਰੋਿੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਿੱਲ ਡਾਿਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚੰਿੀ ਿਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿੁਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨਾ ਿੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਤ ਿੰਿਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਵਚਿਾਰ 
ਿਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿੁੱ ਲ੍ਹੀ ਿੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੇਜ 46 'ਤੇ ਕਦੱਤਾ 
ਕਿਆ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਕਵਵਿਕਥਤ ਿਰਨ 
ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਰੋ ਤੁਿੀਂ ਕਿਲ ਿੇ ਇਲਾਜ ਦੀ 
ਯਰੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਿਰੋ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰਿ ਡਾਿਟਰ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਬਾਰੇ 
ਿਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚੰਿੀ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਿਿਝਦਾ ਜਾਂ ਉਿ ਿਰੋਲ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ 
ਨੁਿਖ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦੇ ਿਲੀਕਨਿ ਜਾਂ 
ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਕਡਿਪੈਂਿਰੀ ਕਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰੋਣ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਰੋ।

ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰਿ ਡਾਿਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿੂਕਿਿਾ 
ਕਨਿਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰਿ ਡਾਿਟਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਰੋਖ਼ਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਨਕਸ਼ਆਂ ਦੇ 
ਦਿਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹਰੋਰ ਿਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੋਵੇਿੀ।

ਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਿ਼ੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦੀ ਬਸਹਤਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ

ਿਈ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਰੀਰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਰਕਹਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਦਲ ਦੀ 
ਕਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਿਰੋਜਿਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ 
ਦੇਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਿਰੀਰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਰਕਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਿ 
ਿਰਨ ਿੰਬੰਧੀ ਕਦਲ ਦੀ ਧੜਿਣ ਘੱਟ ਹਰੋ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 
ਘੱਟ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਕਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਅਕਧਐਨ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਿੇ ਿਿੇਂ ਤੋਂ ਿਿਰਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਰੁਿ 
ਿਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲੰਿੇ ਿਿੇਂ ਤੱਿ ਕਜਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਿਰਤ ਨਾ 
ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲਰੋਿਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵੱਚ ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਦਨਾਂ ਕਵੱਚ 30 ਕਿੰਟ ਦਰਕਿਆਨੀ ਿਿਰਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਿਿੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰਨਾ ਿਾਫ਼ੀ ਅਿਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਇੱਿਰੋ ਕਨਯਿ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਲ ਨੰੂ ਥਰੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਧੜਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥਰੋੜਾ ਕਜਹਾ 
ਿਾਹ ਲੈਣਾ ਔਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਿ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਿੱਲ 
ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਵਧੀਆ ਅਨੁਿਾਨ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹਨਤ ਿਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।



47 48

Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ

ਬਦਲ-ਪਰਿਾਵੇ ਸੰਿੰਧੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 
ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਮਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ

THC ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ

THC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨ ਬਵੱਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 2.5 ਬਮ.ਗ੍ਰਾ. 
ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ, ਿਾਿ ਿਰਿੇ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ 
ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਰੋਿਾਂ ਲਈ ਘੱਟਰੋ-ਘੱਟ 1.25 ਕਿ.ਿ੍ਰਾ. ਤੱਿ 
ਘੱਟ ਹਰੋ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਿੁਰਾਿ ਉਦੋਂ ਤੱਿ 1.25 ਕਿ.ਿ੍ਰਾ. ਤੋਂ 2.5 ਕਿ.ਿ੍ਰਾ. ਤੱਿ ਵਧ ਿਿਦੀ ਹੈ, 
ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤੁਿੀਂ ਲਰੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ।

ਬਿਤਾਵਨੀ: ਕਦਨ ਕਵੱਚ 25-30 ਕਿ.ਿ੍ਰਾ. THC ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਦੇ 
ਜਰੋਖ਼ਿ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਿੌਕਿਿ THC ਿੰਬੰਧੀ ਕਤਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਨਰਣਾ ਿਰਨਾ ਆਿਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਇਿ ਲਈ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਰਿਾਤਾ ਿਾੜ੍ਹੇਪਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਹੀ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਅਕਜਹੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਕਜਿਨੰੂ ਤੁਿੀਂ 
ਿਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਚਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ 'ਜੁਆਇੰਟ' (ਕਜਿਨੰੂ "ਪ੍ਰੀ-ਰਰੋਲ" 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜਾਂ ਇੱਿ ਵੈਕਪੰਿ ਉਪਿਰਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿੁਰਾਿ ਇੱਿ 
ਕਦਨ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਵਾਰ 9% ਅਕਧਿਤਿ THC ਦੇ ਨਾਲ 1 ਿਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਚੀ 
(ਹੁੱ ਿੇ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਪੀਣਾ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਨ ਕਵੱਚ 4 ਵਾਰੀ 1 ਿਾਹ 
ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਚਣ (ਹੁੱ ਿੇ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਪੀਣਾ) ਵਜੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਿਿਦੀ ਹੈ। 
ਕਦਨ ਕਵੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿਿਿ ਅੱਧਾ 'ਜੁਆਇੰਟ' ਜਾਂ 400 
ਕਿ.ਿ੍ਰਾ.। THC ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਕਜਿਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਿਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲੀਨ ਿਰਦੇ ਹਰੋ, 
ਿੁੱ ਲ THC ਦੇ ਲਿਿਿ 25% ਇੱਿ 'ਜੁਆਇੰਟ' ਕਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 
ਰਚਾਈ ਇਿ ਿੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਿੀਂ ਿਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਕਿੰਨਾ ਿਿਾਂ ਿਾਹ ਰਰੋਿਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਫ਼ (ਿੂਟੇ ਿਾਰਨਾ) ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਦੀ 
ਸਬਿਤੀ
ਮੇਰੀ ਬਸਹਤ ਦੀ ਸਬਿਤੀ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ 
ਸੰਿੰਧੀ ਮਨਜਰੂਸ਼਼ੁਦਾ ਬਦਸ਼ਾ-ਬਨਰਦੇਸ਼

ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਲਈ ਿੈਨਾਕਬਿ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਰੋਜ ਿੀਤੀ ਿਈ 
ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਫਾਰਿੂਲੇਸ਼ਨਾਂ (ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਿੇਵਨ ਿਰਨ ਦੇ 
ਤਰੀਿੇ) ਨੰੂ ਿਾਣ ਜਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਿਰੋਈ ਰਿਿੀ ਕਨਯਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਿ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰੀਰ ਿੈਨਾਕਬਿ 
ਪ੍ਰਤੀ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਿਿ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਲਾਹ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ: "ਘੱਟ ਿਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਰੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਓ"। 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿੁਰਾਿ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨੰੂ ‘ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਿ ਹਰੋਰ ਿੌਜੂਦਾ ਿਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ -- ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ 
ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਇਿਨੰੂ ਅਜ਼ਿਾ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿੁਰਾਿ ਸ਼ਾਿ 
ਨੰੂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਲਓ। ਇਿ ਨਾਲ ਕਿਿੇ ਵੀ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਿੁਸ਼ਿਲਾਂ ਨੰੂ ਿੀਕਿਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਕਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਿ ਕਦਨ 
ਕਵੱਚ ਕਿਰਫ਼ ਇੱਿ ਿੁਰਾਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਰੋ। ਅਕਜਹਾ ਇਿ ਲਈ, 
ਤਾਂ ਜਰੋ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਿੱਲ ਦਾ ਿੁਲਾਂਿਣ ਿਰ ਿਿੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਾਵ ਕਿੰਨੇ 
ਿਿੇਂ ਲਈ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਦਰੋਹਰੀ (ਡਬਲ) ਿੁਰਾਿ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 
ਚਾਹਰੋਿੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਿ ਦੇ ਿਾੜੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਹਰੋ ਿਿਦੇ ਹਨ।

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਇਹ ਿਾਿ ਕਿਰਫ਼ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਿਟਰੀ 
ਿਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨ ਜਾਂ ਡਾਿਟਰੀ ਅਕਿਆਿ ਦੇ 
ਕਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਵਆਕਿਆ ਿਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਬਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲੌਗ

ਕਿਤੀ  ______________  ਉਤਪਾਦ  ______________________ ਿੁਰਾਿ  ____________

ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ  __________________________________________

ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਛਣ  ___________________________________________

ਪ੍ਰਿਾਵ ਦੀ ਕਿਆਦ (ਿਿਾਂ)  _______________________________________________

ਕਿਤੀ  ______________  ਉਤਪਾਦ  ______________________ ਿੁਰਾਿ  ____________

ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ  __________________________________________

ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਛਣ  ___________________________________________

ਪ੍ਰਿਾਵ ਦੀ ਕਿਆਦ (ਿਿਾਂ)  _______________________________________________

ਇਲਾਜ (ਉਪਿਾਬਰਕ) ਸੰਿੰਧੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 
ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਮਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ
ਵੱਧ CBD ਅਤੇ ਘੱਟ THC ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖਾਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦ

ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਬਕ CBD ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰਗੀ ਤਰਾ੍ਂ ਿਰਦਾਸਤ (ਸਬਹਣ) 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਿੋਂ ਤੱਕ ਬਕ ਉੱਿ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਿਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

CBD ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਕਸਰ ਬਦਨ ਬਵੱਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 5 ਬਮਲੀਗ੍ਰਾਮ 
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਿੀਿੱਧ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਿ CBD ਚਬਾਉਣਯਰੋਿ ਅਿਿਰ 5 ਕਿਲੀਿ੍ਰਾਿ CBD 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਿ ਿਾਫ਼ਟਜੈੱਲ ਕਵੱਚ 5 ਕਿਲੀਿ੍ਰਾਿ ਜਾਂ 0.25 ਕਿ.ਲੀ. 
ਿੈਨਾਕਬਿ ਦਾ ਤੇਲ ਹਰੋ ਿਿਦਾ ਹੈ, ਕਜਿ ਕਵੱਚ 20 ਕਿਲੀਿ੍ਰਾਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ.ਲੀ. 
CBD ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਕਿੰਨਾ ਿਾਤਰਾ ਦਾ ਿੇਵਨ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ, ਅਤੇ ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਿੁਰਾਿ ਵਧਾਉਂਦੇ 
ਹਰੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਥਤੀ(ਆਂ) ਅਤ ੇCBD ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਦੇ ਿੇਵਨ 
ਿਰਨ ਦੇ ਕਿਹਤ ਿਾਰਨ 'ਤੇ ਕਨਰਿਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।

• CBD ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ, 0.1 ਕਿ.ਲੀ. ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟ ਿੁਰਾਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਿਰਰੋ (ਅਰਥਾਤ, 2 ਕਿਲੀਿ੍ਰਾਿ CBD 1.5 ਕਿਲੀਿ੍ਰਾਿ/ਕਿ.ਲੀ. THC 
ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਿਰੋਈ ਨਹੀਂ), ਕਦਨ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਵਾਰ, ਅਤੇ 
ਜੇਿਰ ਲਰੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਓ। ਿੁਰਾਿ ਨੰੂ ਹਰ ਰਰੋਜ਼ ਜਾਂ 
ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਕਦਨ 0.1 ਕਿ.ਲੀ. ਤੱਿ ਵਧਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤੁਿੀਂ 
ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਰੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਿਰ 
ਲੈਂਦੇ।

• ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਿਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਵੱਚ ਅਿਿਰ ਇੱਿ 
ਿਕਰੰਜ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਰੋ ਤੁਿੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਤੇਲ ਨੰੂ ਿਾਪਣ ਲਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਰੋ। ਜੇਿਰ ਲਰੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਰੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇ0.1 
ਕਿ.ਲੀ. ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਿੁਰਾਿ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦਾ ਹੈ।

• ਇੱਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰੋਈ ਿੁਰਾਿ ਕਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦ ਕਵੱਚ ਿੰਿ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਿੁਰਾਿ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋਵੇਿੀ। ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, 
ਤੁਿੀਂ ਲਾਿਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿਕਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਵਿਕਿਤ ਿਰੋਂਿੇ। ਇਿਦਾ 
ਿਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਾਤਰਾ ਦਾ ਿੇਵਨ 
ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋਵੇਿੀ।

ਕਿਤੀ  ______________  ਉਤਪਾਦ  ______________________ ਿੁਰਾਿ  ____________

ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ  __________________________________________

ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਛਣ  ___________________________________________

ਪ੍ਰਿਾਵ ਦੀ ਕਿਆਦ (ਿਿਾਂ)  _______________________________________________
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ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਬਡਮੇਨਸੀਆ (ਇੱਕ ਮਨੋਰੋਗ) ਦਾ ਇਲਾਜ – ਅਲਜਾਈਮਰਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ 
ਕਨੇਡਾ

alzheimer.ca/en/Home/About-dementia/Treatment-options/cannabis-
and-treatment-dementia

ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ [ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਬਫਕ] – ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਦ਼ੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 
ਅਬਡਕਸ਼ਨ (ਆਦੀ ਹੋਣ ਸੰਿੰਧੀ) ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ

www.ccsa.ca/cannabis-and-your-medications-infographic

ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੱਠਜੋੜ – ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਵੱਿ ਬਵਗਾੜ 
ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ

ccsmh.ca/cannabis-guidelines/

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿ ਅਤੇ ਅਬਡਕਸ਼ਨ (ਆਦੀ ਹੋਣ ਸੰਿੰਧੀ) ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ – ਕੈਨਾਬਿਸ

www.ccsa.ca/cannabis

ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ

travel.gc.ca/travelling/cannabis-and-international-travel

ਹਰੇਕ ਸੂਿੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਬਵੱਿ ਕੈਨਾਬਿਸ

www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/
laws-regulations/provinces-territories.html

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਿੰਧੀ ਜਨ-ਅੰਕੜੇ

www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191030/dq191030a-eng.htm

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇਿਲ ਲਗਾਉਣਾ

www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-
licensed-producers/packaging-labelling-guide-cannabis-products/
guide.html

ਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਿ਼ੁਢਾਪਾ (Active Aging)

www.activeagingcanada.ca/participants/get-active/healthy-living/
active-living-tip-sheets.htm

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਿਾਲਗ

www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/cannabis.htm

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
ਸਾਬਹਤ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ

www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/cannabis/Older-
Adults-and-Cannabis-Use.pdf

ਸੂਿੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਨਯਮ

www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/
laws-regulations/provinces-territories.html

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ – ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਿ ਕੈਨਾਬਿਸ: ਤੱਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis.html

ਕੈਨਾਬਿਸ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/
cannabis.html

ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-
purposes.html

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਿਬਲਕ ਹੈਲਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ – ਕੈਨਾਿੇਬਸਕਸ

www.cpha.ca/cannabasics

ਵੱਡੇ ਿਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਓਟਾਵਾ ਪਿਬਲਕ ਹੈਲਿ

www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/cannabis-
information-for-older-adults.aspx

ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਅਤੇ ਗਠੀਆ – ਆਰਿਰਾਈਟਸ ਸ਼ੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ

arthritis.ca/support-education/online-learning/medical-cannabis-
and-arthritis

ਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਿ਼ੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਬਟਕ ਭੋਜਣ ਖਾਣਾਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ

ਿਈ ਵਾਰ ਲਰੋਿ ਇਹ ਿੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਡੱਿਣਾ ਅਤੇ ਿੱਟਾਂ, ਿੈਂਿਰ, ਅਤੇ 
ਿੰਿੀਰ ਕਬਿਾਰੀ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਿਰ ਅਤੇ ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ ਉਿਰ ਵਧਣ ਦਾ 
ਇੱਿ ਿੁਦਰਤੀ ਕਹੱਿਾ ਹਨ। ਪਰ ਿਰੋਜ ਿਾਨੰੂ ਦੱਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਇਿ 
ਿਰਿੇ ਹਰੋ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਿੀਂ ਿਾਫ਼ੀ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ 
ਪੌਸ਼ਕਟਿ ਿੁਰਾਿ ਨਹੀਂ ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਿਰ ਅਿੀਂ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਰਕਹਣ ਦੀ 
ਅਤੇ ਕਿਹਤਿੰਦ ਿੁਰਾਿ ਦੀ ਚਰੋਣ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ, ਅਿੀਂ ਸ਼ੂਿਰ, ਕਦਲ ਦੀਆਂ 
ਕਬਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੁਝ ਿੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤੀ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 
ਕਡੱਿਣ ਅਤੇ ਿੱਟ ਲੱਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਕਵੱਚ ਵੀ ਿਦਦ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।

http://alzheimer.ca/en/Home/About-dementia/Treatment-options/cannabis-and-treatment-dementia
http://alzheimer.ca/en/Home/About-dementia/Treatment-options/cannabis-and-treatment-dementia
http://ccsmh.ca/cannabis-guidelines/
http://www.ccsa.ca/cannabis
http://travel.gc.ca/travelling/cannabis-and-international-travel
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
http://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191030/dq191030a-eng.htm
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-licensed-producers/packaging-labelling-guide-cannabis-products/guide.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-licensed-producers/packaging-labelling-guide-cannabis-products/guide.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-licensed-producers/packaging-labelling-guide-cannabis-products/guide.html
https://www.activeagingcanada.ca/participants/get-active/healthy-living/active-living-tip-sheets.htm
https://www.activeagingcanada.ca/participants/get-active/healthy-living/active-living-tip-sheets.htm
https://www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/cannabis.htm
https://www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/cannabis/Older-Adults-and-Cannabis-Use.pdf
https://www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/cannabis/Older-Adults-and-Cannabis-Use.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-purposes.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-purposes.html
http://www.cpha.ca/cannabasics
http://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/cannabis-information-for-older-adults.aspx
http://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/cannabis-information-for-older-adults.aspx
http://arthritis.ca/support-education/online-learning/medical-cannabis-and-arthritis
http://arthritis.ca/support-education/online-learning/medical-cannabis-and-arthritis
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ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ

ਨੋਬਟਸਸਮਝਦਾਰ ਿਣੋ ਦੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ 
ਆਸਾਨ ਹੈ

ਸਲਾਹਕਾਰ
ਿਹੂਲਤ: ਪੈਟੀਸੀ ਿੀਟੀ-ਹੈਗਨ 

The Quaich

ਪ੍ਰਸ਼ਾਿਨ: ਟੋਨੀਆ ਹਰਸਟ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਨੁਵਾਦ: ਕਲੇਅਰ ਜੌਿੀਡਨ

ਿਲਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ਿ: ਵਾਰਡ ਮੈਕਸਵੈੱਲ

ਿਾਫ਼ ਿਾਸ਼ਾ: ਸੈਲੀ ਮੈਕਿੈਿ
Clear Language and Design

ਕਡਜੀਟਲ ਿਾਰਿੀਕਟੰਿ:
ਕਾਈਲ ਮੈਕਟਗਾਰਟ
Park House Solutions

ਵੈੱਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:
ਐਡਂਬਰਊ ਬਵਲਕਜੈਂਸਕੀ
New Concept Design

ਿਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ:
ਲੀਲੀਆ ਜੈਯਤਸੇਵਾ
Universum Translation & Consulting

ਕਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਿਣੋ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਇੱਿ ਿੁਫ਼ਤ ਿਾਪੀ ਿੰਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੀ 
ਵੈੱਬਿਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਰੋ, ਿਾਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਰੋ ਜਾਂ ਿੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਿਿਦੇ 
ਹਰੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਕਿਿੇ ਿੰਿਥਾ ਲਈ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਪੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੈੱਬਿਾਈਟ 
ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਿਰਰੋ।

ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਨ ਮੇਲ

activeagingcanada.ca 1-800-549-9799

Active Aging Canada
P.O. Box 143, Stn. Main 

Shelburne ON 
L9V 3L8

https://www.activeagingcanada.ca/
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Active Aging Canada
P.O. Box 143, Stn. Main 

Shelburne ON
L9V 3L8

 ਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ 1-800-549-9799
 ਫ਼ਰੋਨ 519-925-1676
 ਈਿੇਲ info@activeagingcanada.ca
 ਵੈੱਬਿਾਈਟ www.activeagingcanada.ca
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ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਿੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਫਰੈਂਚ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਜਰਿਨ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਰੀਿ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਇਤਾਲਵੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਰੋਰੀਅਨ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਰਲੀਕਿ੍ਰਤ ਚੀਨੀ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਪਰੋਕਲਸ਼ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਰਤਿਾਲੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਰੂਿੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਪੈਕਨਸ਼ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਿਾਲਰੋਿ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਕਿਲ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਵੀਅਤਨਾਿੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

mailto:info@activeagingcanada.ca
https://www.activeagingcanada.ca/


ਵੱਡੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ 
ਕੈਨਾਬਿਸ ਉਤਪਾਦਾਂ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 
ਿਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਿੂਤ-ਅਧਾਰਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ।
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