ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ

ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਕਵ4 ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ
ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜੀਆਂ ਮੁ>ਕਲ@ ਅਤੇ ਜੋਖਮ@ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਉਹਨ@ ਜੋਖਮ@ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤI ਪਿਹਲ@, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਜੇ ਤੁਹ◌ਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ2ੇ3ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ; ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਟਲਤਾਵ; ਦੇ Bਚ

ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ; ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਧੀ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪਾ ਅਕਸਰ ਇੱ ਕ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱ ਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਜ;ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜੱ ਥL ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ

ਗੱ ਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੱ ਖਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ; ਿਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹP ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NHS
ਹਸਪਤਾਲ; ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤL Bਚੇ ਿਮਆਰ ਪ2ਦਾਨ ਕਰਨQ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੱਸਥੀਸਿਥਸਟ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਿਨਰਣਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹP,
ਬਲਿਕ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਵਜL ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਵS ਿਕ ਇਹ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋਖਮ; ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾਵ; ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲT ਕੇ ਗੱ ਲ ਕਰੇ ਿਕUਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ
ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ; ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼; ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ; ਦਾ ਪ2ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸਿਥਸਟ; ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜ;ਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼; ਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ;ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਂ ਬੈਰੀਆਟਿਰਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ (ਐਸ.ਓ.ਬੀ.ਏ.)
ਨੂੰ ਉਤ3ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਓਿਬਿਟਟੀ ਐਡ
(www.sobauk.co.uk) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤ@ ਿਕਵ4 ਦੱ ਸੋ
ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰ ਡੈਕਸ (BMI) ਇੱ ਕ ਗਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ;ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸP ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ
ਲਈ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭਾਰ ਹੋ। ਤੁਸP ਆਪਣੇ BMI ਦਾ ਪਤਾ NHS BMI ਿਸਹਤ ਭਾਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤL ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਪਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ: www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/bmi-calculator

BMI ਵਰਗੀਕਰਨ
ਘੱ ਟ ਭਾਰ

18.5 ਤL ਹੇਠ;

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭਾਰ

18.5 ਅਤੇ 24.9 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ

ਵੱ ਧ ਭਾਰ

25 ਅਤੇ 29.9 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ

ਮੋਟਾਪਾ

30 ਅਤੇ 39.9 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ

ਮੋਰਿਬਡ ਮੋਟਾਪਾ

40 ਤL Bਪਰ

ਲੱਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸP ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਰਬੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, 3ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਟ2ੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜ;ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਜ; BMI ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ;, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ33 ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ
ਹੈ:
■ ਪੁਰ3; ਲਈ 94 ਸੈਮੀ. (37 ਇੰ ਚ) ਜ; ਵੱ ਧ
■ ਔਰਤ; ਲਈ 80 ਸੈਮੀ. (31.5 ਇੰ ਚ) ਜ; ਵੱ ਧ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਹੈ:
■ ਪੁਰ3; ਲਈ 102 ਸੈਮੀ. (40 ਇੰ ਚ) ਜ; ਵੱ ਧ
■ 88 ਸ^ਮੀ (34 ਇੰ ਚ) ਜ; ਇਸਤL ਵੱ ਧ ਔਰਤ; ਲਈ।
ਸਰੋਤ: NHS ਹੈਲਥ ਏ – Z (www.nhs.uk/conditions)।
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ਮੋਟਾਪਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਟਾਈਪ 2 +ੂਗਰ
ਇਹ ਉਦL ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦL ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰ ਸੁਿਲਨ ਪ2ਤੀ ਰੋਧਕ ਬਣ ਜ;ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ 3ੂਗਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ
ਿਨਯਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
■ ਟਾਈਪ 2 3ੂਗਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
3ੂਗਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ 3ੂਗਰ ਸਮੱ ਿਸਆਵ; ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਜਵS:
■ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
■ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
■ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ; ਅਤੇ ਲੱਤ; ਿਵੱ ਚ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ;, ਿਜਹੜੀਆਂ ਅੰ ਗਛੇਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
■ ਨਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ; ਦਰਦ ਹੈ।
ਤੁਸP ਇੱ ਥੇ ਟਾਈਪ 2 3ੁਗਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.nhs.uk/conditions/type-2-diabetes

ਟਾਈਪ 2 %ੂਗਰ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ
3ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼; ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤL ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕUਿਕ ਉਨT; ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਹੈ। ਬਲੱਡ 3ੂਗਰ ਦੇ Bਚ ਪੱ ਧਰ; ਨਾਲ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਮS ਬਲੱਡ 3ੂਗਰ
ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਰਸ ਜ;
ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਤ; ਿਕ ਉਨT; ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ।

ਰੁਕਾਵਟ ਨ.ਦ ਐਪਨੀਆ (OSA)
ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ; ਿਵੱ ਚ OSA ਇੱ ਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਮ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਕUਿਕ ਗਰਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੀਭ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ
ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਿਟ3ੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਨPਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰ ਧ; ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਤੰ ਗ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹ ਅਤੇ
ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾUਦੀਆਂ ਹਨ।
OSA ਇਹਨ; ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:
■ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕਣਾ
■ ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ 'ਤੇ ਤਣਾਅ
■ ਮਾੜੀ ਨPਦ
■ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਥਕਾਵਟ
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■ ਅਿਨਯਿਮਤ ਸਾਹ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ; ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸP ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਓਐਸਏ ਤL ਇੱ ਥੇ ਪ2ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.nhs.uk/conditions/sleep-apnoea
OSA ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ
ਮੱ ਧਮ ਜ; ਗੰ ਭੀਰ ਓਐਸਏ (OSA) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਡੇਿਟਵ ਡਰੱ ਗਜ਼, ਅਲਕੋਹਲ, ਦਰਦ ਰੋਕੂ ਜ; ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ2ਤੀ ਬਹੁਤ

ਸੰ ਵੇਦਨ3ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਓਐਸਏ ਦੇ ਲੱਛਣ; ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁ3ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ,
ਰੀੜT ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਜ; ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵਰਗੇ ਿਵਕਲਪ ਅਕਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਗ
ਵੇਖੋ (ਪੰ ਨਾ 5)।
ਜੇ ਤੁਸP ਜ; ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OSA ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਹੋ
ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨPਦ ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਕ ਤੁਸP ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਏਅਰਵੇਅ ਪ2ੈ3ਰ
(ਸੀਪੀਏਪੀ) ਮ3ੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜ; ਨਹP ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੰ ਪ ਹੈ ਜੋ ਤੰ ਗ ਮਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਪਰੈaਸ ਹਵਾ ਦੀ

ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦL ਤੁਸP ਸbਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਜ; ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਢੱ ਕਦਾ ਹੈ। ਕੰ ਪਰੈaਸਡ ਹਵਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤL ਬਚਾUਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ;ਦਾ ਹੈ, ਤ; ਇੱ ਕ ਸੀ ਪੀਏਪੀ ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰT; ਸੌਣ ਿਵੱ ਚ, ਿਦਨ ਵੇਲੇ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਪ2ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ,
ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਪ^ਦੀ ਿਖੱ ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾUਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਚਕਨਾਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨPਦ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾUਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱ ਕ CPAP ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਦ ਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਬਰਦਾ3ਤ ਕਰਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਿਨaਜੀ ਸੀ ਪੀ ਏ ਪੀ ਮ3ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤ; ਜੋ ਤੁਸP ਆਪਣੀ
ਸਰਜਰੀ ਤL ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤL ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸP ਸੀਪੀਏਪੀ ਮ3ੀਨ ਦੀ ਵਰਤL ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ, ਤ;
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ; ਿਕ ਉਹ ਿਵਕਲਿਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ2ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ
ਇਹ ਸੁਿਨ3ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੂਨ ਦੇ ਕੱ ਥੇ
ਮੋਟਾਪਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੱ ਥੇ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾUਦਾ ਹੈ। ਿਦਲ, ਫੇਫੜੇ ਜ; ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਖੂਨ ਦੇ ਕੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਥ2ੋਮੋਬੋਿਸਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਹਨ; ਲੋ ਕ; ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਵੱ ਧ ਜ;ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤੰ ਬਾਕੂਨe3ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ; ਿਵੱ ਚ ਐਟਰੀਅਲ
ਫਾਈਿਬਲਲੇ 3ਨ (ਐਰੀਥਮੀਆਸ ਜ; ਅਿਨਯਿਮਤ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ^ਸਰ, ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਜ;
ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਬੈaਡ ਬਾUਡ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਥ2ੋਮੋਬਿਸਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਥ2ੋਮੋਬਿਸਸ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ
ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਥ2ੋਮੋਬਿਸਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਨT; ਲੋ ਕ; ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨT; ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱ ਖ ਕੇ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨ; ਕਦਮ; ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
■ ਕੰ ਪਰੈ3ਨ ਸਟੋਿਕੰ ਗਜ਼ ਪਿਹਨਣਾ (ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਇਨT; ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ)
■ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਤ; ਦੇ ਕੰ ਪ2ੈਸਰ; ਦੀ ਵਰਤL - ਇਹ ਬੂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 3ੁਰੂਆਤੀ
ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਹੂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤ; ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਿਨਚੋੜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
■ ਜਲਦੀ ਗਤੀ3ੀਲਤਾ - ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਕਸਮ; ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ2ੇ3ਨ ਦੇ ਿਦਨ ਜ; ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਮੰ ਜੇ ਤL ਉਠਣਾ
■ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਜ; ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨT; ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪਾ ਿਦਲ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕUਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪੰ ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਮਹਨਤ

ਕਰਨੀ ਪ^ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ2ੈ3ਰ ਅਤੇ Bਚ ਕੋਲਸਟ2ੋਲ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਿਦਲ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ; ਅਿਨਯਿਮਤ ਧੜਕਣ (ਐਰੀਥਿਮਆਜ਼), ਸਟ2ੋਕ ਅਤੇ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ
ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਟਾਪਾ ਸਰਜਰੀ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜ; ਿਦਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜ; ਐਰੀਿਥਮੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ2ੈ3ਰ ਹੈ ਜ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ ਤ; ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਇਨT; ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰT; ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ, ਆਪ2ੇ3ਨ ਤL ਪਿਹਲ;
ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ2ੈ3ਰ ਦੀ ਜ;ਚ ਕਰਵਾਓ - ਕੁਝ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਵੈਚਿਲਤ ਮ3ੀਨ; ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ; ਜੋ ਤੁਸP
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮS ਆ ਸਕੋ। ਜੇ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤ; ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ;ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਓਪਰੇ3ਨ ਤL ਪਿਹਲ; ਲੋ ੜPਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਦਲ ਦੀ ਜਲਣ
ਿਦਲ ਦੀ ਜਲਣ ਛਾਤੀ ਿਵ◌ੱਚ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਐਿਸਡ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਵੱ ਲ ਜਾਣ (ਐਿਸਡ ਿਰਫਲੈ ਕਸ) ਦੇ

ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜ; ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼; ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਵੱ ਧਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਿਦਲ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ
ਿਦਲ ਦੀ ਜਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱ ਕ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਫੇਫਿੜਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਅਕਸਰ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ;ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀਆਂ
ਿਟਊਬ; ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਲ;ਿਕ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼; ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁ3ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨT; ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜ;
ਿਜਨT; ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ।

ਂ ੀਸਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਟ
ਵਰਤL ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ।

ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾਵ@
ਆਧੁਿਨਕ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਹਾਲ;ਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤ; ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮੁ3ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮ; ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ2ਿਕਿਰਆਵ; ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ , ਿਜਵS ਿਕ:
■ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾੜ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ; ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜL
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹ; 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਸਥੇਿਟਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ2ੈ3ਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
■ ਸੈਡੇਿਟਵ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ; ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰT; ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓ.ਐaਸ.ਏ. ਹੈ
■ ਓਪਰੇ3ਨ (ਹਵਾਦਾਰੀ) ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਾਹ ਦੀ ਿਟਊਬ ਦਾਖਲ
ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘ◌ੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਨਸਥੇਿਟਕ ਦੇਣ
ਤL ਪਿਹਲ; ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ2ੇ3ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਲਜਾਣ ਿਵਚ ਮੁ3ਕਲ;। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਬਠਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਖੁਦ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ
ਸੱ ਟ; ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
■ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤL ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ
■ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤL ਇਲਾਵਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋ3 ਹੋਣ ਤL ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ; ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ
ਅਨੱਸਥੀਸੀਿਟਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਰੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ@ ਦੀ ਵਰਤA ਕਰਨਾ
ਕੁਝ ਪ2ਿਕਿਰਆਵ; ਲਈ ਤੁਸP ਖੇਤਰੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਅਤ ਰੱ ਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਿਹਣ (ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ) ਦੁਆਰਾ ਆਮ
ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ; ਤL ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੇਹੋ3ੀ ਦੀ ਪੇ3ਕ3 ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ2ਿਕਿਰਆਵ; ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਸ; ਿਜਹਨ; ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ

ਿਵਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਤੇ ਹੈ ਤ; ਇੱ ਕ ਐਪੀਿਡਰਲ ਜ; ਰੀੜT ਦੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਢੁੱ ਕਵP ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਮ^ਬਰ
ਪ2ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸP ਅਸਲ ਸਰਜਰੀ ਨਹP ਵੇਖ ਸਕੋਗ।ੇ

ਖੇਤਰੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਨ ਿਫਰਨ
ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥ2ੋਮੋਬਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ; ਨੂੰ ਘਟਾUਦਾ ਹੈI
ਤੁਸP ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਤL ਨਸ; ਦੇ ਬਲੌ ਕਸ ਅਤੇ ਰੀੜT ਦੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਢੇ , ਬ;ਹ ਜ; ਹੱ ਥ ਦੀ

ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਨਰਵ ਬਲੌ ਕਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜT ਦੀ ਬੇਹੋ3ੀ ਜੋ ਦੋਵS ਸਾਡੀ ਵੈaਬਸਾਈਟ ਤL ਉਪਲਬਧ ਹਨI
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources

ਹਾਲ;ਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤ; ਇੱ ਕ ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁ3ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਕੁਝ ਲੋ ਕ; ਲਈ ਇਸ
ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤL ਸੰ ਭਵ ਨਹP ਹੈI ਹਾਲ;ਿਕ, ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਲਾਭ; ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੇਤਰੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨੂੰ
ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜL ਮੰ ਨਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈI
ਜਦL ਤੁਸP ਪ2ੀਪਰੇਿਟਵ ਮੁਲ;ਕਣ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਜ; ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਜ;ਦੇ ਹੋ ਤ; ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਸਟ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਅਨiਸਥੀਸੀਕਲ ਿਵਕਲਪ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮ; ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ;ਦਰੇ ਕਰੇਗਾI

ਸਰਜਰੀ ਤI ਪਿਹਲ@ ਜੀਵਨ >ੈਲੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ
ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼; ਹਨ ਜੋ ਤੁਸP ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠ ਿਲਖਤ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸP ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦL
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁ3ਕਲ; ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ; ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ2ੇ3ਨ ਤL ਪਿਹਲ; ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।
■ ਲੈ ਪਰੋਸਕੋਿਪਕ (ਕੀਹੋਲ) ਸਰਜਰੀ ਲਈ, ਕੁਝ ਿਕਲੋ ਗ2ਾਮ ਵੀ ਗੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਘੱ ਟ ਚਰਬੀ, ਘੱ ਟ

ਚੀਨੀ, ਵਧੇਰੇ ਪ2ੋਟੀਨ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵ; ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅੰ ਗ; ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰ ਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਗਰ, ਜੋ ਿਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗTਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
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■ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ; ਿਵੱ ਚ ਚਰਬੀ ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਆਮ ਹੈ। ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਘੱ ਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ
ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਗਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
■ ਜੇ ਤੁਸP ਹੱ ਡੀਆਂ ਜ; ਜੋੜ; ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ2ੇ3ਨ ਤL ਬਾਅਦ ਘੁੰ ਮਣਾ ਅਤੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ
ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾUਦਾ ਹੈ।

■ ਦਰਦ ਤL ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਸਥੀਿਸਆ ਮਾਹਰ; ਵੱ ਲL ਐਪੀਿਡਉਰਲ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਐਨਸਥੀਿਸਆ ਿਜਹੀਆਂ
ਵਰਤੀਆਂ ਜ;ਦੀਆਂ ਆਧੁਿਨਕ ਤਕਨੀਕ; ਨਾਲ ਐਨਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜ;ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ
ਅਸਰਦਾਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱ ਧ ਜ;ਦੀ ਹੈ।
■ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿਦੱ ਕਤ;, ਨPਦ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿਦੱ ਕਤ;, ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਨਸਥੀਿਸਆ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱ ਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤL ਇਲਾਵਾ,
ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋ ੜPਦੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਪ2ੋਟੀਨ ਲੈ ਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਚੀਜ਼; ਖਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

■ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ OSA ਿਜਹੀਆਂ ਪਿਹਲ; ਤL ਮੌਜੂਦ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਿਸਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਜ;ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱ ਟ ਜ;ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੂੰ

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤL ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤੰ ਤਰ; ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤL ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ
ਪਿਹਲ; ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਨਸਥੀਿਸਆ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਛੇਤੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੰ ਘ
ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱ ਟ ਜ;ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸP ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਓ, ਤ; ਇਸ ਨਾਲ ਿਜਗਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਿਬਹਤਰ ਹੋ
ਜ;ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ OSA ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਘੱ ਟ ਜ;ਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤL ਪਿਹਲ; ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਤL ਬਾਅਦ ਚੰ ਗੀ ਤਰT; ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਵਾਕਈ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤL ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਜ;ਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਭਵ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਦੇ-ਿਫਰਦੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਕੱ ਥੇ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱ ਟ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸP ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ
ਕਸਰਤ; ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨਵS ਓਰਥੋਪੈਿਡਕ ਜੋੜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਲਿਵਕ ਫਲੋ ਰ ਜ;
ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰ ਗ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਕਸਰਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਜ; GP ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਓਪਰੇ>ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਹੇਲਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜ; ਨਹP। ਜੇ ਤੁਸP ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ; ਇਹ ਖ਼ਾਸ

ਕਰਕੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜ;ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸP ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤL ਪਿਹਲ; ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿਹਦਇਤ;
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹP ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ; ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਿਹਦਾਇਤ; ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਹਦਾਇਤ;
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਐਨਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਜ; ਤਰਲ ਹੈ, ਤ; ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤI ਪਿਹਲ@
■ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱ ਦ, ਭਾਰ ਅਤੇ BMI ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤL ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਉਪਕਰਣ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

■ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱ ਦ-ਭਾਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰ ਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੌਿਕੰ ਗ ਪਿਹਨਣ
ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

■ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੇਟਰ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇ ਟ
ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

■ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੀਿਸਆ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸb ਜਾਣ ਤL ਪਿਹਲ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਮਾਸਕ ਰਾਹP ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
■ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ2ੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਜਰੀ ਤI ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ
■ ਤੁਸP ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤL ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਸੱ ਧਾ ਬੈਠeਗੇI
■ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨQਿਬਲਸਰ; ਜ; ਇਨਹ◌ੇਲਰ; ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
■ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਐਸਏ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਏ ਪੀ ਿਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਤ; ਸਟਾਫ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤL ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
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■ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਿਕਸਮ; ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤL ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਅਦ Bਚ ਿਨਰਭਰਤਾ
ਯੂਿਨਟ (ਐਚ.ਡੀ.ਯੂ.) ਜ; ਇੰ ਟ^ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.) ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱ ਧ ਖ਼ਤਰਾ
ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤ; ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ;ਦਰੇ ਕੀਤੇ

ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸP ਸਾਡੀ ਲੀਫਲੈ ਟ ਪੜT ਕੇ HDU ਜ; ICU ਿਵਚ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵੱ ਡੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨQਸਥੈਿਟਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤL ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources

ਿਰਕਵਰੀ ਵਾਰਡ ਿਵ◌ੱਚ
■ ਜੇ ਤੁਸP ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਲਜਾਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ, ਤ; ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਜ; ਿਵ3ੇ3 ਉਪਕਰਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

■ ਜੇ ਸੀ ਪੀ ਏ ਪੀ ਮ3ੀਨ ਦੀ ਵਰਤL ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਫ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤL ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
■ ਆਪਣੇ ਆਪ2ੇ3ਨ ਦੇ ਿਦਨ Bਠਣ ਅਤੇ ਘੁੰ ਮਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤ3ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱ ਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ
ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਰ
ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਿਵਧੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਿਜਵS ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼;।
ਜੋਖਮ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਸਮ; ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ; ਇਨT; ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਕਸਰਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ
ਸਰਜਰੀ ਤL ਪਿਹਲ; ਤਮਾਕੂਨe3ੀ ਅਤੇ 3ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪSਵਾਨਗੀ
ਅਸP ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਨT; ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰ3ਨ ਲਈ ਵੇਟ ਕਨਸਰਨ
(www.ightconcern.org.uk) ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ;ਗੇ।
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
■ NHS (www.nhs.uk/live-well)।
■ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ.ਪੀ.।
■ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ - ਵੱ ਧ ਸੇਹਤਯਾਬ, ਵੱ ਧ ਵਧੀਆ, ਵੱ ਧ ਛੇਤੀ (www.rcoa.ac.uk/fitterbettersooner)।
■ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks)।
■ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਰੋਤ

(www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources)

■ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ (www.diabetes.org.uk)।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ@ ਲਈ
■ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਆਟਿਰਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ (SOBA) (www.sobauk.co.uk)।
■ ਮੋਟੇ ਸਰਜੀਕਲ ਰੋਗੀ ਦਾ ਪੈਰੀਓਪਰੇਿਟਵ ਪ2ਬੰਧਨ
(https://bit.ly/periop-obese-patient)।
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ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸ: ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ: ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਨਹ: ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਅਸ: ਇਸ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ: ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਫ਼ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਚੇ /
ਗਾਈਡ ਵਜK ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੇ / ਸਲਾਹ ਵਜK ਨਹ: ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ / ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹ: ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬੇਦਾਵੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi).
ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ / Translators without Borders ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮਊਨਟੀ ਵਲK ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ
ਕੁਆਲਟੀ / ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਲੱਥੇ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ
ਿਵਆਿਖਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਅਸP ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵ; ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ;।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸP ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ; ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨT; ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:
patientinformation@rcoa.ac.uk
ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਐਨ>ਸਥੀਿਟਸਟਸ

Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
ਪਿਹਲ% ਐਡੀਸ਼ਨ, ਫਰਵਰੀ 2020
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