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ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਸੈਡੇਸ਼ਨ) ਦੀ 
ਿਵਆਿਖਆ 
ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ'ਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ78 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਕਦ= ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ= ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ 

ਜੋਖਮ8 ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਆਿਖਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ78 ਦਾ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤ= ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 

ਕੀ ਿਵKਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਇਹ  ਇਕੱਠN  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼8, ਮਰੀਜ਼8 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ8 ਵੱਲ= 

ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਰਾਹR ਿਦੱਤੀ ਜ8ਦੀ ਹੈ (IV ਜ8 ਇੰਟSਾਵੀਨਸ), ਪਰ ਕਈ 

ਵਾਰੀ ਮੰੂਹ (ਮੌਿਖਕ) ਦੁਆਰਾ ਜ8 ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਰਾਹR ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਾੜੀ ਰਾਹR ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਇੰਟSਾਵੀਨਸ ਸੈਡੇਸ਼ਨ) ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
ਨਾੜੀ ਰਾਹ' ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਉਦ. ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਡ?ਪ (ਿਟਊਬ) ਰਾਹ' ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਹਾਓ 

(ਨਾੜੀ) ਿਵੱਚ ਸੈਡੇਿਟਵ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ) ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜIਦਾ ਹੈ।  

‘ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ’ ਉਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਉਹ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸੈਡੇਿਟਵ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ?ਭਾਵI ਦਾ ਪ?ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ, ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨI ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ 

ਨਰਸ, ਸਰਜਨ ਜI ਹੋਰ ਿਸਿਖਅਤ ਪ?ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮR 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ।  

ਨਾੜੀ ਰਾਹ' ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਉਨS I ਨੰੂ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ’, ‘ਦਰਿਮਆਨੀ’ (ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵੀ 

ਿਕਹਾ ਜIਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ‘ਡੰੂਘੀ’ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਕਹਾ ਜIਦਾ ਹੈ। 

■ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਹੋਸ਼ੀ – ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜSੀ ਿਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸੈਡੇਿਟਵ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸ' ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਘੱਟ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸ' ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ 

ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਿਵਸਤਾਰ ਨਹ'। 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪ?ਭਾਿਵਤ ਨਹ' ਕਰੇਗੀ।  

 

■ ਦਰਿਮਆਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਸੁਚੇਤ ਬੇਹੋਸ਼ੀ) – ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜSਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਸੈਡੇਿਟਵ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ' 

ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਵR ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ 

ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸ' ਅਜੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਿਨਰਦੇਸ਼I ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ 

ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਦਰਿਮਆਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪ?ਭਾਿਵਤ ਨਹ' ਕਰੇਗੀ। 

■ ਡੂੰ ਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ – ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਜI ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮR ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਉਮੀਦ ਨਹ' ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ ਪ?ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ 

ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਯੂਕ ੇਿਵੱਚ, ਡੰੂਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪ?ਬੰਧ ਅਿਜਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਨS I ਕੋਲ ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਦੇ 

ਪੱਧਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ।  

ਮੌਿਖਕ (ਮੰੂਹ ਰਾਹR) ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?  
ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਤ. ਪਿਹਲI ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਲੋਕI ਨੰੂ ਸ਼Iਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਪ?ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼Iਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹ' ਹੰੁਦੀ। ਇਸ ਨੰੂ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮI ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪ?ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ[ਿਕ ਇਹ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕI ਿਵਚਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਜੀਪੀ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ? ਪਿਹਲ@ ਤੁਹਾਡ ੇਲੈਣ ਲਈ ਮੌਿਖਕ (ਮੂੰ ਹ ਰਾਹE) ਸੈਡੇਿਟਵ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਦ? ਤਕ ਤੁਸE ਪਿਹਲ@ ਹੀ ਆਪਣ ੇਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹੋਵੋ, 

ਿਕHਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਿਨਰਣ ੇਨੰੂ ਪKਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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ਜਦ. ਤੁਸ' ਜੋਖਮI ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸ ੇਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ 

ਤੁਸ' ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜI ਪ?ਿਕਿਰਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲੋ ਤI ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ' 

ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦ ੇਹੋਵੋ। 

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਅੰਤਰ ਹਨ? 
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਅੰਤਰ ਹਨ: 

■ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ 

■ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਕਰਣI ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

■ ਸੰਭਵ ਬੁਰੇ ਪ?ਭਾਵ। 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸ' ਸੁਸਤ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਨ'ਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਢੱਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਪਰ 

ਤੁਸ' ਸਾਰੀ ਪ?ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।  

ਸਧਾਰਣ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸ' ਪ?ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰSI ਬੇਿਹਸ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।  

ਡੰੂਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਇਨS I ਦੋਵI ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਨਾੜੀ ਰਾਹR ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਿਹਤ ਿਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
ਨਾੜੀ ਰਾਹ'  ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨI ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

■ ਚਮੜੀ ਜI ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਾਓਪਸੀ 

■ ਟੱੁਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ 

■ ਚਮੜੀ, ਹੱਥ ਜI ਪੈਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ 

■ ਪੇਟ (ਐਡੋਂਸਕੋਪੀ), ਫੇਫਿੜਆਂ (ਬ?_ਕੋਸਕੋਪੀ), ਕੋਲਨ (ਕੋਲਨ̀ਸਕੋਪੀ) ਜI ਬਲੈਡਰ (ਿਸਸਟੋਸਕੋਪੀ) ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆਵI ਦੇ 

ਿਨਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ?ਿਕਿਰਆਵI। 

■ ਦੰਦ ਹਟਾਉਣ ਜI ਦੰਦI ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ 

■ ਅੱਖI ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਿਜਵR ਮੋਤੀਆ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ। 

ਨਾੜੀ ਰਾਹR ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?  
■ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤI ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ 

ਿਮਲੇ। 

■ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਦ ਹੋਵੇ।  

■ ਕੁਝ ਪ?ਿਕਿਰਆਵI ਲਈ, ਇਹ ਆਮ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ. ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵI 

ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼I ਲਈ ਢੁਕਵI ਨਹ' ਹੋ ਸਕਦਾ।  
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■ ਇਸ ਦੇ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ. ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਪ?ਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

■ ਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਰਕਵਰੀ ਜਲਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸ' ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤI ਤੁਸ' ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਨਾੜੀ ਰਾਹR ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ? 
■  ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਦਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੰੂਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ. ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ. ਕੀਤੀ 

ਜIਦੀ ਹੈ ਤI ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤI 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।  

■ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਪ?ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

■ ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜI ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਿਵਰਲਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

■ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ?ਤੀ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ?ਤੀਿਕਿਰਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

■ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੂਲਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜI ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ aਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਝਰੀਟ ਲੱਗ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

■ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੁਸ' ਆਪਣੇ ਪੈਰI ’ਤੇ ਅਸਿਥਰ ਮਿਹਸੂ◌ੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸ' ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ। 

■ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰਣੇ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੰੂ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤਕ ਲਈ ਪ?ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 
■ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਐਿਨਸਥੈਿਟਕ:ਤੁਸ' ਪੂਰੀ ਤਰSI ਬੇਸੁੱ ਧ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਪ?ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ 

ਨਹ' ਹੋਵੇਗੀ।  

■ ਿਬਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਿਨਸਥੈਿਟਕ:ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ' ਪੂਰੀ ਤਰSI ਜਾਗਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ 

ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ?ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ?ੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਸਮR ਤੁਸ' ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜI ਨਰਸ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਇਸ 

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤI, ਜੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤI ਤੁਸ' ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਛ 

ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤ. ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਕਲਪI ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਇੱਕਠc  ਤੁਸ' ਿਕਸ ੇਿਨਰਣੇ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਮW ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤ= ਪਿਹਲ8 ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  
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■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨS I ਦੀ ਤੁਸ' ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਜI ਬਜ਼ਰੁਗ, 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤਕ ਉਨS I ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪ?ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

■ ਇੱਕ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰ ਜI ਟੈਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇ – ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 

ਸਾਧਨ ਆਦਰਸ਼ ਨਹ'। ਿਕ[ਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪ?ਭਾਵ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

■ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤ. ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ 

ਨਾਲ ਲਓ।  

■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਕੁਾਮ ਹੈ ਜI ਤੁਸ' ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਕ[ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ 

ਪ?ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

■ ਜੇਕਰ ਤੁਸ' ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਚੁੰ ਘਾ[ਦੇ ਹੋ ਤI ਪ?ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਦਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਦਓ। 

■ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤ. ਪਿਹਲI – ਨc ਲ ਵਾਰਿਨਸ਼ ਅਤੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਸਮੇਤ – ਸਾਰੇ ਮੇਕਅੱਪ ਉਤਾਰ ਿਦਓ। ਤੁਸ' ਿਵਆਹ 

ਦਾ ਬdਡ ਪਿਹਨ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

■ ਕੁਝ ਿਢੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕ ੇਆਓ, ਿਜਵR ਡਰੈਿਸੰਗ ਗਾਉਨ ਜI ਊਨੀ ਕਪੜੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਿਨeਘ ੇਰੱਖਣ। 

ਫਲੈਟ ਜੱੁਤੀਆਂ ਪਿਹਨ̀ ਜੋ ਪਿਹਨਣ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣ। 

ਕੀ ਮW ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ= ਪਿਹਲ8 ਖਾ ਅਤੇ ਪੀ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ8? 
ਕਲੀਿਨਕ ਜI ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਦਾਇਤI ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਕਦ. ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤ. ਛੇ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲI ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸ' ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ 

ਤ. ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲI ਤਕ ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸ' ਿਜਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਸਕਦ ੇਹੋ ਉਨS I ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਾਣੀ, ਪਤਲਾ ਜੂਸ (ਬਗੈਰ ਟੁਕਿੜਆਂ ਦੇ) ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਜI ਕੌਫ਼ੀ (ਕੋਈ ਦੱੁਧ ਜI ਕਰੀਮ ਨਹ')। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤI ਬਾਰੇ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਕਦ. 

ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕਦ. ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਤ= ਪਿਹਲ8 ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਤੁਸ' ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਪੜੇ ਬਦਲ ਕ ੇਇੱਕ ਗਾਉਨ ਪਿਹਨ̀ਗੇ। ਜਦ. ਤੁਸ' ਪ?ਿਕਿਰਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ 

ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਨਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣ ਜੋੜੇਗਾ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਪ?ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ 

ਿਕਸਮ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗ ੇਜੋ ਤੁਸ' ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨS I ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

■ ਤੁਹਾਡੀ ਬIਹ ’ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ?ੈਸ਼ਰ ਕਫ਼ 

■ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਲੈਅ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ aਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ’ਤੇ ਲੀਡI 

■ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ [ਗਲੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲਪ 
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■ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਰਾਹ' ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜIਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਨਾੜੀ ਰਾਹR ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਕਵX ਿਦੱਤੀ ਜ8ਦੀ ਹੈ? 
■ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਡਿਰੱਪ (ਕੈਨੂਲਾ) ਰਾਹ' ਿਦੱਤਾ ਜIਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬIਹ ਜI ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾੜੀ 

ਦੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਈ ਜIਦੀ ਹੈ। ਪ?ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੰੂਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

■ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ ਰਾਹ' ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ 

ਲੱਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜI ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਰਾਹ' ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਕਸ ਤਰ78 ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕI ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਉਹਨI ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜIਦੀ ਹੈ। 
ਡੰੂਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸ' ਸ_ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਹਲਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਤੁਸ' ਅਨੰਦਮਈ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

ਜਦ. ਅਸ' ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼I ਤ. ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਸਨ: 

‘ਮd ਬਹੁਤ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਅਤੇ ਸੁਪਨਮਈ ਮਿਹਸੂ◌ੂਸ ਕੀਤਾ’ 

‘ਮੈਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਮd ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮd ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ_ ਿਗਆ/ਗਈ ਸੀ ਿਕ[ਿਕ ਅਚਾਨਕ 

ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਿਗਆ ਸੀ’ 

'ਮd ਬਹੁਤ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਖੁf ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ’ 

‘ਇਹ ਅਜੀਬ ਸੀ - ਮd ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤ.  ਮd ਬਹੁਤ ਿਨਰਲੇਪ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।' 

ਮW ਘਰ ਕਦ= ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ8? 
■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ,ਤI ਤੁਸ' ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਘਰ ਜਾ 

ਸਕਦ ੇਹੋ। 

■ ਜੇ ਤੁਸ' ਡੰੂਘੀ ਬੇਹੋfੀ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤI ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਇਕ ਤ. ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਤੁਸ' ਕਦ. ਘਰ ਜਾ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ ਅਕਸਰ ਿਵਧੀ ਤ. ਿਰਕਵਰੀ aਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਕੀ ਬਾਅਦ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨਰਦੇZ ਹਨ? 
■ ਿਜਵR ਿਕ ਪਿਹਲI ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਕ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰ ਜI ਟੈਕਸੀ ਰਾਹ' ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੋਏਗੀ - ਆਦਰfਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹ' - ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ?ਬੰਧ ਨਹ' ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤI ਤੁਸ' ਿਵਧੀ ਤ. ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹ' ਜਾ ਸਕਦ।ੇ  

■ ਬੇਹੋfੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰI 'ਤੇ ਅਸਿਥਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ' ਅਸਿਥਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤI ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ।ੋ 

■ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤ. ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਈ ਪ?ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਮR ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨਹ' ਲੈਣ ੇਚਾਹੀਦੇ। ਸੋfਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ. ਕਰਦੇ ਸਮR 

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। 

■ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਿਨਰਭਰ ਲੋਕI ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਕਾਉਣਾ ਜI ਿਕਸ ੇਮfੀਨਰੀ ਨੰੂ 

24 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹ' ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

■ ਪ?ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਕੋਈ fਰਾਬ ਜI ਨ'ਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹ' ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 

■ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਿਨਰਦੇf ਦੇਵੇਗਾ। 

■ ਜੇ ਤੁਸ' ਘਰ ਿਵਚ ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤI ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

■ ਜੇ ਪ?ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸ' ਿਚੰਤਤ ਹੋ, ਠੀਕ ਨਹ' ਹੋ, ਜI ਇਹ ਨੰਬਰ ਨਹ' ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤI ਤੁਸ' ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ 

ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, 111 ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜI ਿਕਸ ੇਕਾਬਲ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ 

ਐਮਰਜdਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਉਹ ਪSZਨ ਜੋ ਤੁਸR ਆਪਣੇ ਐਨN ਸਥੀਿਟਸਟ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 
1 ਮੇਰੀ ਬੇਹੋfੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? 

2 ਕੀ ਤੁਸ' ਬੇਹੋfੀ ਜI ਿਕਸ ੇਆਮ ਐਨc ਸਥੈਿਟਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ? 

3 ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਿਵfੇf ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? 

4 ਆਪਣੀ ਬੇਹੋfੀ ਤ. ਪਿਹਲI ਮੈਨੰੂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਕਦ. ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

5 ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ਸਮR ਲੈ ਕ ੇਜਾਣ ਦਾ ਪ?ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਬੁਰੇ ਪSਭਾਵ, ਗੰਭੀਰਤਾਵ8 ਅਤੇ ਜੋਖਮ  
ਆਧੁਿਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਿਵੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵI ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰSI ਹਟਾਇਆ ਨਹ' ਜਾ ਸਕਦਾ, 

ਪਰ ਆਧੁਿਨਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਣI ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਨc  ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨੰੂ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲI ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਪ?ਿਕਿਰਆ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  
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ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮI ਤ. ਬਚਣ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸਿਥਸਟ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਅਨੱਸਥੀਸਿਥਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨS I ਿਵੱਚ. ਿਕਸ ੇਵੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਉਨS I ਤ. ਬਚਣ ਲਈ ਲਈਆ ਂਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ fਬਦI ਅਤੇ ਸੰਿਖਆਵI ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਮਦਦ ਲਈ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
 
 

ਬਹੁਤ ਆਮ ਆਮ ਅਸਧਾਰਨ ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 

10 ਿਵਚ 1 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ 

ਿਵਚ 

100 ਿਵੱਚ 1 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਇੱਕ ਗਲੀ ਿਵੱਚ 

1,000 ਿਵੱਚ 1 

ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ 

10,000 ਿਵੱਚ 1 

ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ 

ਕਸਬੇ ਿਵਚ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ 

 100,000 ਿਵੱਚ 1 

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

 

ਤੁਸ' ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ:www.rcoa.ac.uk/patientinfo  'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਿਨਆਂ ਤ. ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ?ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ  
■ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਨc  ਸਧਾਰਣ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਜI ਬੇਹੋfੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ 

(www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation) 
■ ਦੰਦI ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸੈਿਡfਨ ਦੇ ਿਮਆਰ. ਇੰਗਲdਡ ਦਾ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਸਰਜਨ ਅਤੇ 

ਅਨੱਸਥੀਸੀਿਟਸਟ ਦਾ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ। ਆਰਸੀਓਏ 2015 (http://bit.ly/2T2mZh6).  

■ ਸੈਿਡfਨ ਸੇਵਾਵI ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰfਨ। ਆਰਸੀਓਏ 2016 (www.rcoa.ac.uk/gpas).  

■ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ?ਿਕਿਰਆਵI ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੇਿਡfਨ ਅਿਭਆਸ: ਿਮਆਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰfਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਇਲ 

ਕਾਲਜI ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਏਓਐਮਆਰਸੀ 2013 (http://bit.ly/301ndq8).  

ਤੁਸ' ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚ ੇਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹੋ www.rcoa.ac.uk/patientinfo. ਇਹ 

ਪਰਚ ੇਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਨੱਸਸਿਥਿਟਕ ਿਵਭਾਗ ਜI ਪ?ੀ-ਮੁਲIਕਣ ਕਲੀਿਨਕ ਤ. ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ। 
ਅਨੱਸਥੀਸੀਕ ਜI ਅਨh ਸਥੀਸੀਕ ਪ?ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਜੋਖਮI ਬਾਰੇ ਪਰਚ ੇਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflet. ਉਹ aਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਰੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੇ ਪਰਚ ੇਨੰੂ ਪੂਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
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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 
ਅਸ' ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈeਟ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵI ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹI।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ' ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨS I 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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