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Orientation to Ontario

• ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹਨ;

• ਭੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ (ਰਜ਼ੋ ਜ� ਲਗਭਗ
ਰੋਜ਼);

• ਸਿਕਜ਼ੋਫਰ੍ੀਨੀਆ ਦਾ ਿਨੱਜੀ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ
ਇਿਤਹਾਸ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦ  ਭੰਗ ਦੇ ਅਸਰ�  ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ 
ਹਨ, ਖੋਜ ਤ� ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਹੈ ਿਕ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 
ਿਦਮਾਗ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍� ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਇੰਜ THC,  ਜੋ 
ਭੰਗ ਿਵਚਲੇ “ਨਸ਼ੇ” ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਦਮਾਗ਼ 
ਦੀ ਉਸੀ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਸੱਿਧਆਂ ਿਦਮਾਗ਼ 
ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭੰਗ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ 
ਸਿਕਜ਼ੋਫਰ੍ੀਨੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰਦ ਕਰਨ ਜ� ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਤੀਿਜਆਂ 
ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ; ਹਾਲ�ਿਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ 
ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍� ਨਹ� ਪਰਤ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ� ਭੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏ।

ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਿਗਆਤ ਲਾਭ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?
ਭੰਗ ਜ� ਇਸਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਿਹੱਿਸਆਂ (ਕੈਨਾਿਬਨੌਇਡਸ)ਦੀ 
ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਸੰਭਵ ਵਰਤ� ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ 
ਕਨ� ਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ�  ਕ�ਸਰ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 
ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ, ਕਿਚਆਹਣ/ਉਲਟੀ ਅਤੇ 
ਮਲਟੀਪਲਸਲੈਰੋਿਸਸ ਵਰਗੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਲਈ 
ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ 
ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਕੁੱਝ ਲੋਕ� ਵਲ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
ਲਈ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਲੱਛਣ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੰਗ ਢੁੱਕਵ� ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਦਾ 
ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ਼ਨਰ ਨਾਲ 
ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਕਨ� ਡਾ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਭੰਗ ਅਤੇ 
ਕੈਨਾਿਬਨੌਇਡਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� 
ਅਤੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਮਰੀਜ਼� ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਭੰਗ ਦੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰ

ਭੰਗ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚਲੇ ਉਸੀ ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਰ੍ਬੰਧ 'ਤੇ 
ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਗ਼� ਨੰੂ ਭੰਗ ਤ� ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ 
ਿਦਮਾਗ਼ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਿਵਕਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਸੁ� ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਭੰਗ ਦਾ ਪਰਤਵ� ਅਸਰ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤ� ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

ਭੰਗ ਅਤੇ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਕੀ ਮ� ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ 
ਵੇਲ਼ੇ ਭੰਗ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹ�?
ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵ�ਗ ਹੀ, ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜ� ਨਵ� ਮ� ਦੇ ਭਰੂਣ ਜ� ਨਵ� ਜੰਮੇ 
ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੰਗ ਿਵਚਲੇ ਤੱਤ ਗਰਭ-
ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮ� ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹ� ਉਸਦੇ ਭਰੂਣ ਿਵੱਚ 
ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੱਤ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ 
ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਿਕ�ਿਕ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜ� ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗ 
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤ� 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� 
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਭੰਗ ਦਾ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਕਜ਼ੋਫਰ੍ੀਨੀਆ 
ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲ�ਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਬਿੁਨਆਦੀ 
ਸਾਧਨ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਭੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਸਿਕਜ਼ਫੋਰ੍ੀਨੀਆ ਵਰਗੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਲੋਕ� 'ਤੇ ਢੁਕਵ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ:
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ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਭਵ ਵਰਤ�, ਖ਼ੁਰਾਕ�, 
ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  canada. ca/en/health-
canada/topics/cannabis-for-medical-
purposes. html 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਲ� ਭੰਗ ਦਾ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਿਸੱਧੇ 
ਅਸਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?
ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਅਿਧਅਨ� ਨ�  
ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏ ਂਵ�ਗ ਹੀ ਭੰਗ ਦੇ ਧੂਏ ਂ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤ ਹਨ। ਿਸਗਰੇਟ 
ਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਵ�ਗ ਹੀ ਭੰਗ ਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰ੍�ਕਾਇਟਸ ਵਰਗੇ 
ਲੱਛਣ ਖੰਘ ਲੱਗਣੀ ਅਤੇ ਘਰੜ-ਘਰੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਐਥਲੈਿਟਕ ਦੀ ਕਾਰਗਜ਼ੁਾਰੀ 
'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਤੰਬਾਕੂ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਅਿਸੱਧੇ ਅਸਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੰਗ ਦੇ ਧੂਏ ਂਤ� ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਅਿਸੱਧੇ ਿਸਹਤ ਅਸਰ� ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮ� ਭੰਗ ਦੇ ਅਮਲੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ�?
ਭੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ 
ਵਰਤ� ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ੇਰਕੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸੀ, ਜਦ� ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਭੰਗ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਜਦ� ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਭੰਗ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ), ਤ� ਉਹ 
ਮਦਦ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸਲਾਹ ਜ� 
ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਰ੍ੋਤ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੀਆਂ 
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ� ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ� 
ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰ੍ੋਤ

ConnexOntario

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਨਿਸਕ 
ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 
ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ� ਲਈ 
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
1-866-531-2600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ�  
connexontario.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ 24/7  ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� 
ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ, ਨਿਸ਼ਆਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
ontario. ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 2-1-1 ਨੂੰ ਕਾਲ 
ਕਰੋ।
CAMH

ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ (CAMH) ਲਈ 
ਸ�ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 
416535-8501 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਿਵਕਲਪ 2 
ਜ� camh. ca 'ਤੇ ਜਾਓ।




