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ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨ2  
ਸਧਾਰਣ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ 
ਜ9 ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ 
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਰ,ਤੇਦਾਰ ਜ1 ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਣ ਜ1 ਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਹਤ 

ਪBਿਕਿਰਆ ਕਰਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਣ ਤC ਬਾਅਦ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ1 ਬੇਹੋ,ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼1 ਨੰੂ ਉਨI 1 ਦੇ ਇਲਾਜ ਤC ਬਾਅਦ ਥੋੜIਾ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਅਤੇ ਅਸਿਥਰ ਬਣਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਉਨI 1 ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਨੰੂ ਪBਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਸਪ,ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਿਜਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਸਮP ਦੌਰਾਨ ਉਨI 1 ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ।ੋ 

ਮ. ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜ7 ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਕਦ: ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ7? 
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਨI 1 ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਉਦC ਹੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦC ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸU 

ਉਨI 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ Vਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤC ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨI 1 ਨੰੂ ਕਾਰ ਜ1 

ਟੈਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਆਦਰ,ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹU ਨਹU। 

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਸਮ1 ਨਹU ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਿਕWਿਕ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਜ1 ਸਰਜਰੀ ਤC ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ1 ਲYਦੇ ਹਨ।  

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਿਹਦਾਇਤ1 ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਉਨI 1 ਦੀ ਪBਿਕਿਰਆ ਤC ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨI 1 ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਵਾਧੂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਰ,ਤੇਦਾਰ ਜ1 ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨI 1 ਿਹਦਾਇਤ1 ਨੰੂ ਪੜIੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਨI 1 ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ1ਦੀ ਹੈ।  

ਉਨI 1 ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਣ ’ਤੇ ਉਨI 1 ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ1 ਉਨI 1 ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਹੋਵੇ ਤ1 ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇੱਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜ7 ਿਰAਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਉਨI 1 ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਉਹ ਅਸਿਥਰ ਹਨ, ਤ1 ਉਨI 1 ਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ1 ਪੌੜੀਆਂ ਤC 

ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਦC ਤਕ ਉਨI 1 ਨੰੂ ਉਨI 1 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਉਦC ਤਕ ਉਨI 1 ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨC 7 ਨੰੂ ਕੀ ਨਹD ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੇਹੋ,ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤC ਬਾਅਦ ਜ1 ਉਨI 1 ਨੰੂ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤC ਬਾਅਦ 24 ਘੰਿਟਆਂ 

ਤੱਕ ਸਪ,ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮP ਦੌਰਾਨ ਉਨI 1 ਨੰੂ ਇਹ ਨਹU ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ: 

■ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜ1 ਹੋਰਨ1 ਲੋਕ1 ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ 

■ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਜ1 ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ 

■ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਜ1 ਿਕਸ ੇਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤC ਕਰਨਾ 

■ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਭਾਵP ਉਨI 1 ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ 

■ ਸੋ,ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ 

■ ,ਰਾਬ ਪੀਣਾ। 
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ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਦਰੁਸਤ ਅਤ ੇਅੱਪ ਟ ੂਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸ: ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਅਸ: ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 
ਨਹ: ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਅਸ: ਇਸ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ: ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਫ਼ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਚੇ / 
ਗਾਈਡ ਵਜK ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਰਚੇ / ਸਲਾਹ ਵਜK ਨਹ: ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ / ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾ ਂਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹ: ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਪੂਰੇ ਬੇਦਾਵ ੇਲਈ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi). 
 

ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ / Translators without Borders ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮਊਨਟੀ ਵਲK ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਅਨੁਵਾਦ ਦੀ 
ਕੁਆਲਟੀ / ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਉਲੱਥੇ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾ ਂਗ਼ਲਤ 
ਿਵਆਿਖਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹ।ੈ 
 

ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 
ਅਸU ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ\ਟ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵ1 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ1।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸU ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨI 1 ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: 
patientinformation@rcoa.ac.uk  

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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