ਸਕ੍ਰੀਨ ਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਡਾਇਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਨਿਤ ਅੱ ਖ

ਡਾਇਬੇਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਨੇੜਲੀ ਟਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
Important information about your care
(Punjabi)

ਇਹ ਲੀਫਲੈ ਟ ਨਕ੍ਸਦੇ ਲਈ ਹੈ?
ਇਹ ਲੀਫਲੈ ਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਟਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਡਾਇਟਬਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਭਾਟਵਤ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸਕਰੀਟਨੂੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੇਟਜਆ ਟਗਆ ਹੈ
ਟਕਉਂਟਕ:


ਉਹ ਾਂ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ੇ ੜਤਾ



ਉਹ ਾਂ ਿੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਾਲ ਨ ਗਰਾ ੀ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਸਰਿੇਲੈਂਸ ਕ੍ਲੀਨ ਕ੍), ਜਾਂ

ਡਾਇਬੇਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟਕ ਇਹ ਟਕਵੇਂ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੱ ਖਰਾ ਲੀਫਲੈ ਿ ਡਾਇਿੇਨਟਕ੍ ਰੈਨਟ ੋ ਪ੍ੈਥੀ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਿੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ।

ਸਰਿੇਲੈਂਸ (ਚੌਕ੍ਸੀ) ਕ੍ਲੀਨ ਕ੍ ਨਿੱ ਚ ੇ ੜਤਾ

ਾਲ ਨ ਗਰਾ ੀ

ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱ ਟਤਆਂ ਟਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੂੰ ਇੱ ਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਲੀਟਨਕ ਟਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ
ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਟਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:


ਤੁਹਾਡੇ ਟਚੂੰ ਨਹ ਟਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਟਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬੇਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਵੱ ਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ (ਪਰੀ-ਪਰੋਟਲਫੇਰੇਟਿਵ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ)



ਤੁਸੀਂ ਪਟਹਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ



ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਡਾਇਬੇਟਿਕ ਮੈਟਕਊਲੋ ਪੈਥੀ ਹੈ ਟਜਸਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ



ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ – ਟਕਉਂਟਕ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਡਾਇਬੇਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ ਵਧਾ
ਟਦੂੰ ਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਟਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਟਕਸਮ ਅਤੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ 3, 6, 9 ਹਾਂ 12 ਮਹੀਟਨਆਂ 'ਤੇ ਇੱ ਕ
ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਲੀਟਨਕ ਟਵੱ ਚ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਟਨਗਰਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਟਚੱ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟਚੂੰ ਨਹ ਟਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਿੀਨ ਸਲਾਨਾ ਸਕਰੀਟਨੂੰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਿੀਨਾ ਦੇ ਟਚੱ ਤਰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਟਚੂੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ
ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟਵੱ ਚ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲੀਟਨਕ ਟਵੱ ਚ ਭੇਟਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿਾਲਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟਬਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਭਾਟਵਤ ਅੱ ਖ ਦਾ ਸਕਰੀਟਨੂੰਗ ਿੈਸਿ ਨਜ਼ਰ ਨੂੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਡਾਇਬੇਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ
ਟਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੂੰ ਹੋਰ ਿੈਸਿਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲੀਟਨਕ
ਟਵੱ ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਟਵੱ ਚ ਲੂੰਮੀ ਟਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਟਸਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਟਕਉਂਟਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟਬਿੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਿੀਨਾ ਟਵੱ ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛੋਿੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ, ਟਜਸ ਨੂੂੰ ਓਪਥੈਲਮੋਲੋਟਜਸਿ ਕਟਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਟਬਮਾਰੀ ਦਾ
ਟਨਦਾਨ ਅਤੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਟਵਆਟਖਆ ਕਰੇਗਾ ਟਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
ਵਾਪਸ ਡਾਇਟਬਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਭਾਟਵਤ ਅੱ ਖ ਦੇ ਸਕਰੀਟਨੂੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਟਵੱ ਚ ਟਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਟਹਤ ਰਹੋਗੇ।

ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਇਲਾਜ
ਲੇ ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ (ਫੋਿੋਕੋਐਗੁਲੇਸ਼ਨ):


ਇਹ ਪਰੋਟਲਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬੇਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੱ ਟਸਆ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਟਵੱ ਚ
ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ



ਡਾਇਟਬਿੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਟਵੱ ਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਟਥਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ
ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ



ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੂੰ ਟਨਯੂੰ ਟਤਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਇਸ ਟਵੱ ਚ ਲੇ ਜ਼ਰ ਕਲੀਟਨਕ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੌਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਇਸ ਟਵੱ ਚ ਛੋਿੀਆਂ-ਛੋਿੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਲਾਈਿ ਨੂੂੰ ਰੈਿੀਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਟਦਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਟਵੱ ਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱ ਦ ਤਕ ਘਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰੋਟਲਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬੇਟਿਕ
ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਮੈਟਕਊਲੋ ਪੈਥੀ ਹੈ
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VEG F ਇਨਹੀਬੀਿਰਸ
ਂ ੋਥੇਟਲਅਲ ਗਰੋਥ ਫੈਕਿਰ (VEG F) ਇਨਹੀਬੀਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਿੀਕੇ ਡਾਇਟਬਿੀਜ਼ ਸਬੂੰ ਧੀ ਮੈਟਕਊਲਰ
ਵੈਸਕੁਲਰ ਐਡ
ਓਡੀਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਟਵੱ ਚ ਨਜ਼ਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ ਘਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱ ਟਸਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਇਟਬਿੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਟਕਊਲਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਰਲ ਜਮਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਰੈਿੀਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਹੈ ਟਜਸ ਨੂੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਿ ਰੂਪ ਟਵੱ ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।
VEG F ਇਨਹੀਬੀਿਰ ਮੈਟਕਊਲਰ ਓਡੀਮਾ ਟਵੱ ਚ ਤਰਲ ਜਮਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੂੰ ਘਿਾਉਣ ਟਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਿੇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕ੍ਲੀਨ ਕ੍ ਨਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ
ਅਪ੍ਾਇਿੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮੈ ਿੰ ਨਕ੍ਿੇਂ ਨਤਆਰੀ ਕ੍ਰ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ:


ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਐਨਕਾਂ (ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਲਆਓ



ਉਹਨਾਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਟਲਆਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ



ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੂੰ ਿਮੈਂਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇ ਘੂੰ ਟਿਆਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ ਟਕਉਂਟਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੂੰ ਦਾਂ
(ਆਈ ਡਰੌਪਸ) ਟਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨੂੂੰ ਧੁੂੰ ਦਲਾ ਕਰ ਟਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ



ਘਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਟਹਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੁੱ ਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਟਲਆਓ, ਟਕਉਂਟਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੂੰ ਿਮੈਂਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
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ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕ੍ੀ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦਾ/ਸਕ੍ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ:


ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਾਇੂੰ ਿਮੈਂਿਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ



ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ (HbA1c) ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਟਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਿੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਹਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱ ਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱ ਖੋ



ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵਟਧਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਨਯਟਮਤ ਰੂਪ ਟਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਟਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਿੀਮ
ਨੂੂੰ ਟਮਲੋ



ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਨ ਟਵਚਲੀ ਚਰਬੀਆਂ (ਕਲੈ ਸਿਰੋਲ) ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਟਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਿੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਹਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱ ਧਰਾਂ
'ਤੇ ਰੱ ਖੋ



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਟਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱ ਟਸਆਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਹ ਲਵੋ



ਟਸਹਤਮੂੰ ਦ ਅਤੇ ਸੂੰ ਤੁਟਲਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ



ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱ ਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਘਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ



ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੋ



ਟਨਯਟਮਤ ਰੂਪ ਟਵੱ ਚ ਕਸਰਤ ਕਰੋ



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਘਿਾਉਣ ਜਾਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਲਵੋ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਡਾਇਟਬਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਭਾਟਵਤ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸਕਰੀਟਨੂੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੂੰ ਿਮੈਂਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਆਮ
ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਟਨਯਟਮਤ ਰੂਪ ਟਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਿੀਟਸ਼ਅਨ (ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ) ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਮੈਨੂੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਕੱ ਥੋਂ ਟਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
www.nhs.uk/diabeticeye
www.diabetes.org.uk
www.rnib.org.uk
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www.nhs.uk/diabeticeye

NHS ਸਕਰੀਟਨੂੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਬਟਲਕ ਹੈਲਥ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਟਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ
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