
 

 

 

English Punjabi (Indian script)  / ਪੰਜਾਬੀ 

Hormone replacement therapy 
(HRT) 

Hormone Replacement Therapy (HRT) is a treatment used to 

relieve symptoms of the menopause. It replaces the female 

hormones that are at a lower level as you experience the 

menopause. 

Oestrogen and progesterone are female hormones that play 

important roles in a woman’s body. Falling levels cause a range 

of physical and emotional symptoms, including hot flushes, mood 

swings and vaginal dryness. 

The aim of HRT is to restore female hormone levels, which can 

bring relief to many women. 

ਹਾਰਮੋਨ ਰਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (Hormone 

Replacement Therapy, HRT) 

ਹਾਰਮੋਨ ਰਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (Hormone Replacement Therapy, HRT) 

ਇੱਕ ਅਰਿਹਾ ਇਲਾਿ ਹੈ ਿ ੋਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਰਤਆ 

ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਦਾ ਹਾਰਮੋਨਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਿਹਨਾਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਦੋਂ 

ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਐਸਟਰੋਿਨ ਅਤ ੇਪਰੋਿੇਸਟਰੋਨ ਅਰਿਹੇ ਮਾਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹਨ ਿੋ ਰਕਸ ੇਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਵੱਚ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾਵਾਾਂ ਰਨਭਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਰ ੱਗਦ ੇਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ 

ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੁੰਦ ੇਹਨ, ਰਿਹਨਾਾਂ ਰਵੱਚ ਹੌਟ ਫਲੱਰਸਜ਼ (ਤੇਜ਼ 

ਗਰਮਾਹਟ ਨਾਲ ਰਚਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ), ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਰਵੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍੍ਾਅ ਅਤ ੇਯੋਨੀ ਦੀ 

ਖੁਸ਼ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

HRT ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਪੱਧਰਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ ਨਾਲ ਕਈ 

ਔਰਤਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਰਾਹਤ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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How to get started on HRT 

Speak to your local GP practice if you're interested in starting 

HRT. 

You can usually begin HRT as soon as you start experiencing 

menopausal symptoms and will not usually need to have any 

tests first. However, a blood test to measure your hormone levels 

may be carried out if you're aged 40 to 45. Blood tests may also 

be carried out to help diagnose suspected premature menopause 

if you’re under 40 and have menopausal symptoms. 

Your GP can explain the different types of HRT available and 

help you choose one that's suitable for you. 

Visit our self-help guide on accessing medicines if you have 

difficulty getting the medicines you need. 

HRT ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਿਰੀਏ 

ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ HRT ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਰਵੱਚ ਰਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ GP 

ਪਰੈਕਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਰਦਆਾਂ ਹੀ, 'ਤੇ 

HRT ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਪਰਹਲਾਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਾਂਰਕ ਿੇ ਤੁਹਾ ੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦ ੇਦਰਰਮਆਨ ਹੈ 

ਤਾਾਂ ਤੁਹਾ ੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਮਾਪਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿ ੇ

ਤੁਹਾ ੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਾਂ 

ਸੁੰਦੇਹਿਨਕ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ (premature menopause) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਰਵੱਚ 

ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖੂਨ ਦ ੇਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤ ੇਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਤੁਹਾ ਾ GP, HRT ਦੀਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਲਬਧ ਰਕਸਮਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾ ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਕੁਵੀ ਾਂ HRT ਚਣੁਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਦਵਾਈਆਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾ ੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਾਈ  'ਤੇ ਿਾਓ। 

Types of HRT 

There are two main types of HRT: 

 Combined HRT (oestrogen and progestogen) – for women 

who still have their womb 

HRT ਦੀਆਂ ਕਿਸਮ ਂ 

HRT ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਕਸਮਾਾਂ ਹੁੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

https://www.nhsinform.scot/self-help-guides/self-help-guide-accessing-medicines
https://www.nhsinform.scot/self-help-guides/self-help-guide-accessing-medicines
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 Oestrogen-only HRT – for women who have had their 

womb removed in a hysterectomy 

There are several ways that oestrogen can be taken, including: 

 tablets – which can be taken by mouth 

 a patch that you stick on your skin 

 an implant – under local anaesthetic 

 oestrogen gel – which is applied to the skin and absorbed 

 oestrogen spray—which is applied to the forearm 

When required to protect the womb lining from being stimulated 

by oestrogen, progestogen is available as: 

 combined with oestrogen in tablets 

 combined with oestrogen in patches 

 separately as tablets or a progestogen releasing coil 

 ਕੁੰਬਾਈਨ  HRT (ਐਸਟਰੋਿਨ ਅਤੇ ਪਰੋਿੇਸਟੋਿਨ) – ਉਹਨਾਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ ਲਈ 

ਰਿਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਅਿੇ ਵੀ ਕੁੱਖ ਹੈ 

 ਰਸਰਫ਼-ਐਸਟਰੋਿਨ ਵਾਲੀ HRT - ਉਹਨਾਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੋ ਰਹਸਟਰੇਕਟੋਮੀ 

ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਨੂੁੰ  ਕਢਵਾ ਚਕੁੀਆਾਂ ਹਨ 

ਐਸਟਰੋਿਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਹਨਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਗੋਲੀਆਾਂ – ਿ ੋਮੂੁੰਹ ਦਆੁਰਾ ਲਈਆਾਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ 

 ਪੈਚ ਿ ੋਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜ੍ੀ 'ਤੇ ਰਚਪਕਾਉਾਂਦੇ ਹੋ 

 ਇੁੰਪਲਾਾਂਟ – ਸਥਾਨਕ ਸ ਨੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (ਐਨੱਸਥੀਟਿਕ) ਦੇ ਤਟਿਤ 

 ਐਸਟਰੋਿਨ ਿੈੱਲ – ਿੋ ਚਮੜ੍ੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਖ ਰਲਆ ਿਾਾਂਦਾ 

ਹੈ 

 ਐਸਟਰੋਿਨ ਸਪਰੇਅ—ਿੋ ਬਾਾਂਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਗਰਭ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੁੰ  ਐਸਟਰੋਿਨ ਦਆੁਰਾ ਉਤੇਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ 

ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਪਰੋਿੇਸਟੋਿਨ ਇਹਨਾਾਂ ਰਪੂਾਾਂ ਰਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 

 ਗੋਲੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਐਸਟਰੋਿਨ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲਾ ਕ ੇ

 ਪੈਚ ਰਵੱਚ ਐਸਟਰੋਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਾ ਕੇ  

 ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਪਰੋਿੇਸਟੋਿਨ ਰਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਇਲ (coil) 

ਦੇ ਰਪੂ ਰਵੱਚ 

https://www.nhsinform.scot/tests-and-treatments/medicines-and-medical-aids/types-of-medicine/local-anaesthetic/
https://www.nhsinform.scot/tests-and-treatments/medicines-and-medical-aids/types-of-medicine/local-anaesthetic/
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Choosing the right HRT for you 

It is important to find the correct HRT to help your symptoms. 

A low dose of HRT hormones is usually prescribed to begin with. 

If you need to, you can increase your dose at a later stage. 

Once you've started HRT, it's best to take it for a few months to 

see if it works well for you. If not, you can try a different type or 

increase the dose. It's really important that you talk to your GP if 

you have any problems with HRT. 

ਤ਼ੁਹ ਡੇ ਲਈ ਸਹੀ HRT ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨੀ 

ਤੁਹਾ ੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ HRT ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੁੁੰਦਾ 

ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨ ਲਈ HRT ਹਾਰਮੋਨਾਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਰਲਰਖਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਲੋੜ੍ ਪਵੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜ੍ਾਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ HRT ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸਨੂੁੰ  ਕੁਝ 

ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਰਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾ ੇ ਲਈ ਵਧੀਆ 

ਕੁੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਨਹੀ ਾਂ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਕਸਮ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ 

ਖੁਰਾਕ ਨੂੁੰ  ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  HRT ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਰਸਆਵਾਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇਹ 

ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

When HRT is not suitable 

HRT may not be suitable, or a specialist opinion may be needed, 

if you: 

 have a history of breast cancer, ovarian cancer or womb 

(uterus) cancer 

 have a history of blood clots, tablet HRT is not 

recommended but taking HRT through the skin can be 

considered 

 have a history of heart disease or stroke 

ਜਦੋਂ HRT ਢ਼ੁਿਵੀ ਂਨਹੀ ਂਹ਼ੁੁੰਦੀ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ HRT ਢਕੁਵੀ ਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਾਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਕਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

ਪਵੇ, ਿ ੇਤੁਹਾ ਾ: 

 ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਅੁੰ ਕਸ਼ੋ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਿਾਾਂ ਕ ੱਖ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ) ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟਪਛੋਕੜ 

ਿੈ 

 ਖੂਨ ਦ ੇਥੱਕ ੇਬਣਨ ਦਾ ਇਰਤਹਾਸ ਹੈ, ਟੈਬਲੇਟ HRT ਦੀ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ 

ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਮੜ੍ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ HRT ਲੈਣ ਬਾਰ ੇਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/cancer/cancer-types-in-adults/breast-cancer-female/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/cancer/cancer-types-in-adults/ovarian-cancer/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/cancer/cancer-types-in-adults/womb-uterus-cancer/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/cancer/cancer-types-in-adults/womb-uterus-cancer/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/heart-and-blood-vessels/conditions/coronary-heart-disease/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/brain-nerves-and-spinal-cord/stroke/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/cancer/cancer-types-in-adults/breast-cancer-female/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/cancer/cancer-types-in-adults/ovarian-cancer/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/cancer/cancer-types-in-adults/womb-uterus-cancer/
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 have untreated high blood pressure – your blood pressure 

will need to be controlled before you can start HRT 

 have liver disease 

 are pregnant or breastfeeding 

In these circumstances, a different type of medication may be 

prescribed to help manage your menopausal symptoms. 

 ਰਦਲ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਿਾਾਂ ਸਿਰੋਕ ਦਾ ਟਪਛੋਕੜ ਿ ੈ

 ਇਲਾਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹਾਈ ਬਲੱ  ਪਰੈਸ਼ਰ ਹੈ – ਇਸਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ 

HRT ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕ,ੋ ਤੁਹਾ ੇ ਬਲੱ  ਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੁੰ  ਕੁੰਟਰੋਲ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

ਹੋਵੇਗੀ 

 ਟਲਵਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿੈ 

 ਤੁਸੀ ਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਿਾਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੁੰਘਾ ਰਹ ੇਹੋ 

ਇਹਨਾਾਂ ਹਾਲਾਤ ਰਵੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾ ੇ ਮੇਨੋਪੌਿ ਸਬੁੰਧੀ ਲੱਛਣਾਾਂ ਨਾਲ ਨਰਿੱਠਣ 

ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਕਸ ੇਵੱਖਰੀ ਰਕਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰਦੱਤੀ ਿਾਵੇ। 

Side effects of HRT 

Both hormones used in hormone replacement therapy (HRT), 

oestrogen and progestogen, have side effects. 

Side effects usually improve over time, so it's best to try the 

treatment plan you have been prescribed for at least 3 months. 

If side effects continue after this time, see your GP so your 

treatment plan can be reviewed. 

Hormones used in HRT can have associated side effects, 

including: 

 fluid retention 

HRT ਦੇ ਮ ੜੇ ਪ੍ਰਭ ਵ 

ਹਾਰਮੋਨ ਰਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (hormone replacement therapy, HRT) ਰਵੱਚ 

ਵਰਤ ੇਿਾਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨਾਾਂ, ਐਸਟਰੋਿਨ ਅਤੇ ਪਰੋਿੇਸਟੋਿਨ, ਦੇ ਮਾੜ੍ੇ ਪਰਭਾਵ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਾੜ੍ੇ ਪਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 3 

ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾ ੇ ਲਈ ਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲਾਿ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਨੂੁੰ  

ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਰਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾੜ੍ੇ ਪਰਭਾਵ ਿਾਰੀ ਰਰਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ GP ਨੂੁੰ  ਰਮਲੋ 

ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾ ੀ ਇਲਾਿ ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/heart-and-blood-vessels/conditions/high-blood-pressure-hypertension/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/stomach-liver-and-gastrointestinal-tract/liver-disease/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/heart-and-blood-vessels/conditions/coronary-heart-disease/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/brain-nerves-and-spinal-cord/stroke/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/heart-and-blood-vessels/conditions/high-blood-pressure-hypertension/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/stomach-liver-and-gastrointestinal-tract/liver-disease/
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 bloating 

 breast tenderness or swelling 

 headaches 

 indigestion 

 depression 

 vaginal bleeding 

If side effects persist, your GP may recommend an alternative 

treatment plan. 

HRT ਰਵੱਚ ਵਰਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਾਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੇ ਮਾੜ੍ ੇਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਰਿਹਨਾਾਂ ਰਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਸਰੀਰ ਰਵੱਚ ਪਾਣੀ ਿਮ੍ਾਾਂ ਹੋਣਾ 

 ਪੇਟ ਆਫ਼ਰਨਾ 

 ਛਾਤੀ ਰਵੱਚ ਸੁੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੋਮਲਤਾ ਿਾਾਂ ਸੋਿਸ਼ 

 ਰਸਰਦਰਦ 

 ਬਦਹਜ਼ਮੀ 

 ਰ ਪਰੈਸ਼ਨ 

 ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਰਸਾਅ 

ਿੇ ਮਾੜ੍ ੇਪਰਭਾਵ ਿਾਰੀ ਰਰਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾ ਾ GP ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀ ਾਂ ਇਲਾਿ 

ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ। 

 

Weight gain 

Many women believe taking HRT will make them put on weight, 

but there is no evidence that this is the case. 

You may gain some weight during the menopause, but this often 

happens whether you take HRT or not. 

ਭ ਰ ਵਧਣ  

ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਮੁੰਨਦੀਆਾਂ ਹਨ ਰਕ HRT ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ 

ਿਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਰਕ ਅਰਿਹਾ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾ ਾ ਭਾਰ ਥੋੜ੍੍ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ 

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀ ਾਂ HRT ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ। 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/brain-nerves-and-spinal-cord/headaches/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/stomach-liver-and-gastrointestinal-tract/indigestion/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/depression/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/brain-nerves-and-spinal-cord/headaches/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/stomach-liver-and-gastrointestinal-tract/indigestion/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/depression/
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Exercising regularly and eating a healthy diet can help you to 

maintain a healthy weight. 

ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਹਤਮੁੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਰਸਹਤਮੁੰਦ 

ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

Understanding the benefits and risks 

Recent findings show that although not completely risk-free, HRT 

remains the most effective solution for helping with symptoms of 

menopause and is also effective for the prevention of 

osteoporosis. It may also provide protection against heart 

disease. 

When deciding whether to have hormone replacement therapy 

(HRT), it is also important to understand the risks. 

You may have heard about a link between breast cancer and 

HRT. Guidelines from the National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) say that HRT is effective and recommend that 

it should be offered to women with menopausal symptoms. 

If you would like to start HRT, it is a good idea to have an initial 

discussion with your GP or practice nurse at your local primary 

care practice. They can discuss the risks and benefits with you, 

so you can decide what is right for you. 

Every woman experiences the menopause differently, so there is 

no way of knowing how long symptoms will last and so how long 

HRT will need to be taken. Some women who have continued 

ਲ ਭ ਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਂ ਨੂੁੰ  ਸਮਝਣ  

ਹਾਲ ਹੀ ਰਵੱਚ ਹੋਈਆਾਂ ਖੋਿਾਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਰਕ ਭਾਵੇਂ HRT ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਿੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦ ੇਲੱਛਣਾਾਂ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 

ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਰਸਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਹ 

ਰਦਲ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਰਮੋਨ ਰਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (HRT) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੇ 

ਿੋਖਮਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ HRT ਰਵਚਾਲੇ ਸਬੁੰਧ ਬਾਰ ੇਸੁਰਣਆ ਹੋਵੇ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੁੰਸਟੀਰਚਊਟ ਫ਼ਾਰ ਹੈਲਥ ਐਾਂ  ਕੇਅਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (National Institute 

for Health and Care Excellence, NICE) ਦ ੇਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਰਦੇਸ਼  ਕਰਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਕ 

HRT ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਔਰਤਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ HRT ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨੀ ਚਾਹੁੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪਰੈਕਰਟਸ 

ਰਵਖ ੇਆਪਣੇ GP ਿਾਾਂ ਪਰੈਕਰਟਸ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚੁੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਉਹ ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ ਿੋਖਮਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਿ ੋਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕ ੋਰਕ ਤੁਹਾ ੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। 

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/keeping-active/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/food-and-nutrition/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/keeping-active/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/food-and-nutrition/
https://www.nice.org.uk/guidance/ng23
https://www.nice.org.uk/guidance/ng23
https://www.nice.org.uk/guidance/ng23
https://www.nice.org.uk/guidance/ng23
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symptoms into the longer term, may need to keep taking HRT to 

help with symptoms and good quality of life. 

Further information about the benefits and risks of HRT 

ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੁੰ  ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਖਰੇ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਾਣਨ 

ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਰਕ ਲੱਛਣ ਰਕੁੰਨੇ ਰਚਰ ਤਕ ਰਰਹਣਗੇ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਰਕੁੰਨੀ 

ਦੇਰ ਤੱਕ HRT ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਾਂ ਰਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਧੇਰੇ ਲੁੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤਕ 

ਲੱਛਣ ਿਾਰੀ ਰਰਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਛਣਾਾਂ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਚੁੰਗ ੇ

ਰਮਆਰ ਲਈ HRT ਲੈਣੀ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

HRT ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

When to stop taking HRT 

Most women are able to stop taking HRT after their menopausal 

symptoms finish, which is usually two to five years after they start 

(but in some cases this can be longer). 

Gradually decreasing your HRT dose is usually recommended, 

rather than stopping suddenly. You may find that your 

menopausal symptoms come back after you stop HRT, but these 

should pass within a few months. 

Speak to our GP if: 

 you have symptoms that persist for several months after 

you stop HRT 

 you have particularly severe symptoms 

Treatment may need to be restarted, usually at a lower dose. 

HRT ਲੈਣੀ ਿਦੋਂ ਬੁੰਦ ਿੀਤੀ ਜ ਵੇ 

ਆਪਣੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਸਬੁੰਧੀ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਾਂ HRT 

ਲੈਣੀ ਬੁੰਦ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੁੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਪੁੰਿ ਸਾਲ 

ਬਾਅਦ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਾਂ ਰਵੱਚ ਇਹ ਵਧੇਰ ੇਲੁੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾ ੀ HRT ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੁੰ  ਅਚਾਨਕ 

ਬੁੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਸਰਹਿੇ-ਸਰਹਿੇ ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਇੁੰਝ ਲੱਗੇਗਾ 

ਰਕ ਤੁਹਾ ੇ ਦਆੁਰਾ HRT ਬੁੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾ ੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਸਬੁੰਧੀ ਲੱਛਣ ਵਾਪਸ 

ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਰਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਸਾ ੇ GP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਿ:ੇ 

 ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਅਰਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿੋ HRT ਬੁੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ 

ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਰਹੁੰਦੇ ਹਨ 

 ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹਨ 

https://www.womens-health-concern.org/help-and-advice/factsheets/hrt-know-benefits-risks/
https://www.womens-health-concern.org/help-and-advice/factsheets/hrt-know-benefits-risks/
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After you have stopped HRT, you may still need help to manage 

vaginal dryness and to prevent osteoporosis. Read about the 

best ways to prevent osteoporosis. 

Cream, lubricants and local oestrogen preparations are available 

for vaginal dryness and discomfort. You don't need to suffer from 

vaginal dryness and discomfort without treatment. 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਲਾਿ ਮੁੜ੍ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਹਲਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ 

ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ। 

ਤੁਹਾ ੇ ਦਆੁਰਾ HRT ਬੁੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਅਿ ੇਵੀ ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ 

ਨਾਲ ਨਰਿੱਠਣ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਰਸਸ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਰਸਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਰਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਬਾਰ ੇਪੜ੍੍ੋ। 

ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਲਈ ਕਰੀਮ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ (ਯੋਨੀ ਲਈ) 

ਐਸਟਰੋਿਨ ਦੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਇਲਾਿ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੋਨੀ ਦੀ 

ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਰਰਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

Alternatives to HRT 

If you decide that you do not wish to take HRT, there are a 

number of alternative treatments to manage your menopause 

symptoms. 

Further information about treating menopause symptoms 

HRT ਦੇ ਕਵਿਲਪ੍ 

ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਸੀ ਾਂ HRT ਨਹੀ ਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾ ੇ 

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦ ੇਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਵਕਲਪਕ ਇਲਾਿ ਹਨ। 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ 

For more information in Punjabi (Indian script) go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi  

 ਿਾਓ ਇੱਥੇ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਰਵੱਚ ਪੁੰਿਾਬੀ

 ww.nhsinform.scot/translations/languages/punjabiw 
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