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ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਤੁਹਾਡਾ ਏਅਰਵੇਅ (ਹਵਾ-
ਮਾਰਗ) ਅਤੇ ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ 
ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ'ਟ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਅਰਵੇਅ (ਹਵਾ-ਮਾਰਗ) ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ< ਨੰੂ 

ਇਸ ਦਾ ਪ>ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕC ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੀਸਥੀਿਟਕ (ਸੁੰ ਨ ਜ< ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਿਕਵJ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਸਰਜਰੀ ਤN ਪਿਹਲ< ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰO< ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ 

ਸਮੱਿਸਆਵ< ਅਤੇ ਏਅਰਵੇਅ ਪ>ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਜੋਖਮ< ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦਾ ਮੁਲ<ਕਣ ਿਕਵJ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਦੂਜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦੇ ਪ>ਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ< ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਟ#ਡਰਡ ਏਅਰਵੇਅ ਮੈਨ- ਜਮ#ਟ  

ਏਅਰਵੇਅ 

ਏਅਰਵੇਅ, ਜ< ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ 

ਫੇਫਿੜਆਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਲVਦੀ ਹੈ। ਜਦN ਤੁਸW ਸਾਹ ਲVਦੇ ਹੋ, ਤ< ਹਵਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਰਾਹW ਦਾਖਲ ਹੰੁਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ, ਲੇਿਰੰਕਸ 

(ਘੰਡੀ) ਅਤੇ ਟ>ੈਕੀਆ (ਸਾਹ ਨਲੀ) ਰਾਹW ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤਕ 

ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਹਵਾ ਤN ਲੋੜWਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲVਦਾ ਹੈ। 

ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੁੰ ਨ ਜ< ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ< ਨੰੂ ਇਸ 

ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ< ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਸੁਆਈੇ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ। 
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ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ( ਨੰੂ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਵੇਅ ਦਾ ‘ਪ7ਬੰਧ’ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ> ਪ?ਦੀ ਹੈ 

ਸੁੰ ਨ ਜ< ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦN ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ< ਤੁਹਾਡੇ 

ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ। 

ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁੰ ਨ ਜ< ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜ< ਡੰੂਘੀ ਿਸਡੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਕCਿਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਢੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜ<ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਅਰਵੇਅ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਸਭ ਤN ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਨ ਤN ਿਕਵJ 

ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਏਅਰਵੇਅ ਦਾ ‘ਪ>ਬੰਧ ਕਰਨਾ’ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ। 

ਖੱੁਲ3ਾ ਏਅਰਵੇਅ 

 

A !ਪਰਲਾ ਬੱੁਲ) 

B ਠ+ ਡੀ 

C ਜੀਭ 

D ਨੱਕ ਦੀ ਕੈਿਵਟੀ 

E ਨਰਮ ਤਾਲੂ 

F ਉਵੁਲਾ 

G ਫੇਿਰੰਕਸ (ਏਅਰਵੇਅ) 

ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬੰਦ ਏਅਰਵੇਅ 

 

A !ਪਰਲਾ ਬੱੁਲ) 

B ਠ+ ਡੀ 

C ਜੀਭ 

D ਨੱਕ ਦੀ ਕੈਿਵਟੀ 

E ਨਰਮ ਤਾਲੂ 

F ਉਵੁਲਾ 

G ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਜੀਭ 
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ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਏਅਰਵੇਅ ਦਾ ‘ਪAਬੰਧ’ ਿਕਵC ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੈਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਐਨੀਸਿਥਿਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤN ਪਿਹਲ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇ

ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ ਤN ਜ< ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸ< ਿਵਚਲੀਆਂ ਨਰਮ ਪਲਾਸਿਟਕ ਨਲੀਆਂ ਰਾਹW ਆਕਸੀਜਨ ਨੰੂ ਸਾਹ ਰਾਹW 

ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ ਐਨੀਸਿਥਿਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤN ਪਿਹਲ< ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ< ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦਾ ਪ>ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕ ੇਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨ< ਦੀਆਂ ਚੋਣ< [ਪਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ [ਪਰ ਅਤੇ ਤੁਸW ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ 

ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ [ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ<◌ ਂਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨ< ਨੰੂ ਏਅਰਵੇਅ ਖੋਲOਣ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ< ਨੰੂ 

ਸੌਿਖਆਂ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ, ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ< ਟ>ੈਕੀਆ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਹਨ< ਉਪਕਰਣ< ਨੰੂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਦN ਪਾਇਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ ਜਦN ਤੁਸW ਸੁੱ ਤ ੇਹੰੁਦੇ ਹੋ (ਜ< ਡੰੂਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ) ਤ< ਜੋ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨ< ਦੀ ਵਰਤN ਜ< ਪਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ< ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟ>ੈਕੀਆ (ਸਾਹ ਨਲੀ) ਿਵੱਚ ਿਟਊਬ 

ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੰੂ ‘ਟ>ੈਕੀਅਲ ਇਨਿਟਉਬੇਸ਼ਨ’ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦਾ ਮੁਲDਕਣ ਿਕਵC ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਇਸ ਤN ਪਿਹਲ< ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਜ< ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਜ< ਉਹਨ< ਦੀ ਟੀਮ 

ਦਾ ਕੋਈ ਮVਬਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਤਰO< ਦੇ ਪ>ਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤ< ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਿਨਸਿਥਿਟਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦੇ ਪ>ਬੰਧਨ 

ਲਈ ਸਭ ਤN ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ< ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਅਤੇ ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪ>ਬੰਧ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ< ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਪਛਲੀਆਂ ਸੁੰ ਨ ਜ< ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ◌ ਂਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤ<। 

ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣਗੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜN ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਗਠੀਆ, ਓਬਟ>ਕਿਟਵ ਸਲੀਪ 

ਐਪਨੀਆ ਜ< ਐਿਸਡ ਿਰਫਲੱਕਸ (ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ [ਪਰ ਨੰੂ ਚੜOਨਾ)। 

  



 www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 4 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ 

ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਏਅਰਵੇਅ ਪ>ਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ: 

■ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ<ਚ ਕਰਨਗ ੇਿਕ ਕੀ ਤੁਸW ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰO< ਖੋਲO ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ 

ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ 

■ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਜਬਾੜੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਿਲਆਉਣ ਜ< ਆਪਣੇ [ਪਰਲੇ ਬੱੁਲO ’ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹਨ 

■ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਜ< ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਜ< ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਤ< ਉਹ ਿਕਸ ੇਅਲਟ>ਾਸਾbਡ ਜ< ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ< ਨੰੂ 

ਦੇਖਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸW ਕਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ 

■ ਉਹ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਲਚਕੀਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹW ਹੰੁਦਾ। 

 

ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਪAਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਆਮ ਘਟਨਾਵD 

ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖN ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ< ਅਤੇ ਸੰਿਖਆਵ< ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਕਵJ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ 

ਸਕੇਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 
 
 

ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਅਸਧਾਰਨ ਿਵਰਲਾ ਬਹੁਤ ਿਵਰਲਾ 

10 ਿਵੱਚ0 1 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

100 ਿਵੱਚ0 1 

ਇੱਕ ਗਲੀ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

1,000 ਿਵੱਚ0 1 

ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

10,000 ਿਵੱਚ0 1 

ਿਕਸ ੇਛੋਟੇ ਟਾਊਨ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

100,000 ਿਵੱਚ0 1 

ਿਕਸ ੇਵੱਡੇ ਟਾਊਨ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 
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ਪੱਿਕਆ ਗਲਾ  

ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਏਅਰਵੇਅ ਉਪਕਰਣ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤN ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਪੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਦੰਦ0 ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਲ90 ਜ0 ਜੀਭ =ਤ ੇਜ਼ਖਮ 

ਜਦN ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਨੰੂ ਪਾਇਆ ਜ< ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾਾ ਹੈ ਤ< ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ<, ਬੱੁਲO< ਅਤੇ ਜੀਭ ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਦN ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦN ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨਾਜ਼ਕੁ ਹੋਣ, ਉਹਨ< ’ਤੇ 

ਕ>ਾਊਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜ< ਜੇ ਿਕਸ ੇਏਅਰਵੇਅ ਦਾ ਪ>ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਬੱੁਲO< ਜ< ਜੀਭ [ਪਰ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਨੀਲ ਪੈਣੇ ਜ< ਹਲਕਾ 

ਫਟਣਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚN 1 ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ-

ਮੋਟੇ ਜ਼ਖਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜ<ਦੇ ਹਨ। ਦੰਦ< ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਨਹW ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਦੰਦ< ਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 4,500 ਦਵਾਈਆਂ◌ ਂਿਵੱਚN 1 ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਇਨਿਟਊਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ 

ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹW ਹੰੁਦਾ, ਪਰ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਿਵੱਚ ਐਡੋਂਟ>ੈਕੀਅਲ ਨਲੀ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ 

ਜ< ਅਸੰਭਵ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਇਨਿਟਊਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ< ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ 

ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨWਦ ਤN ਜਗਾ ਕ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਵCਤਬੱਧ ਕੀਤੀ ਸਰਜਰੀ ਿਵੱਚ 

ਇਨਿਟਊਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2,000 ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚN ਤਕਰੀਬਨ 1 ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਐਮਰਜVਸੀ ਸਰਜਰੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜVਸੀ ਅਨੀਸਥੀਜ਼ੀਆ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਰੀਜ਼< ਿਵੱਚ 

ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚN 1 ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।  

ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂ

ਿਵਰਲੇ ਮੌਿਕਆਂ ’ਤੇ, ਮਰੀਜ਼< ਦੇ ਏਅਰਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ< ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਪੇਟ ਿਵਚਲੇ ਪਦਾਰਥ< ਦਾ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ‘ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ’ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਖਮ 

ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼< ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸਰਜਰੀ ਤN ਪਿਹਲ< ਛੇ ਘੰਟੇ 

ਤਕ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੰੂ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ<ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਲ<ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਵਰਲਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਮੌਤ, ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਟੈਨਿਸਵ ਕੇਅਰ 

ਿਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ। 

ਯੂਕ ੇਿਵੱਚ 2011 ਦੇ ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

16,000 ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚN ਤਕਰੀਬਨ 1 ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਆਮ ਐਨੀਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਣਾ 

ਸੁਰਤ ਉਦN ਆCਦੀ ਹੈ ਜਦN ਤੁਸW ਉਸ ਸਮJ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਜ<ਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤN ਸੁੱ ਤ ੇਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਵਰਲਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 20,000 ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚN ਤਕਰੀਬਨ 1 ਿਵੱਚ। 

ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮJ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਤN ਪਿਹਲ< ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤ< ਇਸ ਸਮJ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 

ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਜੋਖਮD ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸN ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਦੰਦ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤN ਪਿਹਲ< ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਦੰਦ< ’ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਿਜਵJ 

ਿਕ ਕ>ਾਊਨ ਜ< ਿਬ>ਜ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ< ਿਕਸ ੇਡVਿਟਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓ)। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨ< ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਦੰਦ ਦੇ ਿਢੱਲੇ ਹੋ ਕ ੇਏਅਰਵੇਅ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। 

ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੁੱ ਖੇ ਰਿਹਣਾ ਅਤ ੇਪਿਹਲ0 ਤN ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤN ਪਿਹਲ< ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਦN ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ<ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹਦਾਇਤ< ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਖਾਣੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮ< ਛੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਐਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 

ਓਬਸਟQਕਿਟਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ (OSA) 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਬਸਟ>ਕਿਟਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੈ, ਤ< ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਏਅਰਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ< ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ 

ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤN ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨd ਿੜe ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪ>ਿਕਿਰਆਵ< ਲਈ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਕੰਿਟਨਯੁਅਸ ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ ਏਅਰਵੇਅ ਪ>ੈਸ਼ਰ (CPAP) ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਆਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸW ਇਸਨੰੂ ਅਕਸਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤN ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮJ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਗੇ। 

ਦਾੜ9ੀ ਅਤ ੇਿਚਹਰ ੇਦੇ ਵਾਲ 

ਭਾਰੀ ਦਾੜOੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁfਕਲ ਬਣਾCਦੀ ਹੈ ਿਕCਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ [ਪਰ ਉੰਨਾ ਘੁੱ ਟਕੇ ਿਫੱਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਦਾੜOੀ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਜ< ਇਸਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਦਦ 

ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰO< ਨਾਲ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦੇ ਪ>ਬੰਧਨ ਿਵਚ ਮੁfਕਲ< ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤ< ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ< ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ 

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦੇ ਪ>ਬੰਧਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਕਲਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

‘ਔਖੇ’ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਪ,ਬੰਧਨ 
ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ 

ਦੇ ਪAਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤD ਕੀ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ।  

ਿਕਸੇ ਏਅਰਵੇਅ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ‘ਔਖਾ’ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਜ< ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦਾ ਪ>ਬੰਧਨ 

ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ 'ਮੁfਕਲ' ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਐਨੀਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਤN ਪਿਹਲ< ਅਤੇ ਇਸਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮਾਹਰ ਉਪਕਰਣ< ਜ< ਤਕਨੀਕ< ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਕਝੁ ਕਾਰਕ< ਦਾ ਸਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ, ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜN: 

■ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਖੋਲOਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

■ ਿਢੱਲੇ ਦੰਦ 

■ ਛੋਟਾ ਹੇਠਲਾ ਜਬਾੜਾ 

■ ਵੱਡੀ ਦਾੜOੀ 

■ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਜ< ਸੋਜ਼ਸ਼ (ਮੂੰ ਹ, ਜਬਾੜਾ, ਗਲਾ, ਗਰਦਨ)। 

ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ< ਦਾ ਸਬੰਧ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜ< ਿਪਛਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ< ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

■ ਮੋਟਾਪਾ 

■ ਓਬਸਟ>ਕਿਟਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ 

■ ਗੰਭੀਰ ਿਰਫ਼ਲੱਕਸ ਜ< ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ 

■ ਗਰਭਅਵਸਥਾ 

■ ਿਰਉਮੇਟੌਇਡ ਆਰਥਰਾਈਿਟਸ 

■ ਏਅਰਵੇਅ ਿਵੱਚ ਰਸੌਲੀ ਜ< ਵਾਧਾ (ਕVਸਰ ਜ< ਕVਸਰ ਰਿਹਤ) 

■ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਜ< ਗਰਦਨ ’ਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 

■ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਪਛਲੀ ਿਕਸ ੇਦਵਾਈ ਤN ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ। 
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ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਿਕਸੇ ‘ਔਖੇ’ ਏਅਰਵੇਅ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵC ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦਾ ਪ>ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲ<ਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ< ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ 

ਅਧਾਰ [ਤੇ, ਸਭ ਤN ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਦੇ 

ਪ>ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ< ਉਹ ਓਪਰੇfਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 

ਚੋਣ< ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗ।ੇ  

ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਜD ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਟAੈਕੀਅਲ ਇਨਿਟਊਬੇWਨ 

ਇਹ ਆਮ ਨਹW ਹੈ, ਿਕ ਜੇ ਇਨਿਟਊਬੇਸ਼ਨ ਪ>ਤੀ ਸਧਾਰਨ ਪਹੰੁਚ ਵਰਤਣ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ< ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤ< 

ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਇੱਕ 'ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ' (ਜ< ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ) ਇਨਿਟਊਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਟ>ੈਕੀਆ ਿਵੱਚ ਨਲੀ ਪਾਈ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਜਦN ਤੁਸW ਜਾਗਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜ< ਬੇਹੋਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰO< ਨਾਲ, ਜੇ ਇਨਿਟਊਬੇਸ਼ਨ ਔਖੀ ਹੈ 

ਜ< ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜ<ਦੀ ਹੈ, ਤ< ਉਹ ਬਸ ਇਸਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸW ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ 

ਿਸਡੇਸ਼ਨ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ) ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ>ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਥੋੜOਾ ਿਜਹਾ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਇਨਿਟਊਬੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਐਨੀਸਿਥਿਟਕ ਕਮਰੇ ਜ< ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ>ੈਸ਼ਰ, ਿਦਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ< ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਰO< 

ਤਰO< ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ< ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਜ< ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦਵਾਈ ਵ<ਗ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜ< ਬ<ਹ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਕੈਿਨਉਲਾ (ਪਤਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਲੀ ਿਜਸਦੇ ਰਾਹW ਟੀਕ ੇਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) 

ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਸਕ ਰਾਹW ਜ< ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸ< ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਿਜਹੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਨਲੀ ਰਾਹW ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ, ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕਲ ਦਵਾਈ ਦਾ 

ਸਪ>ੇਅ ਕਰੇਗਾ ਤ< ਜੋ ਉਹਨ< ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੰਘ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ [ਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ 

ਇਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸW ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੋ। 

ਜਦN ਉਹ ਜਗOਾ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤ< ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਨਲੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਮੂੰ ਹ ਜ< ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹW ਲੰਘਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟ>ੈਕੀਆ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਿਦਖਾCਦੀ ਹੈ। ਜਦN ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਆਪਣੀ ਜਗOਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤ< ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 

ਤੁਸW ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 

ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਟ>ੈਕੀਅਲ ਇਨਿਟਊਬੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਿਕਸ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਿਡਿਫ਼ਕਲਟ ਏਅਰਵੇਅ ਸੋਸਾਇਟੀ (DAS) ਦੀ 

ਵੈ'ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ: http://bit.ly/DAS-AFI_video 

ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮ< ਿਮਆਦ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਤN ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰ ਹ 

ਅਤੇ ਗਲਾ ਸੁੰ ਨ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਮ ਘੁਟਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਕ ੁਘੰਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਮੁਸ਼ਕਲ ਏਅਰਵੇਅ ਦਾ ਅਲਰਟ ਕਾਰਡ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਵੇਅ ਲਈ ਖਾਸ ਪ>ਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜ< ਤੁਹਾਡੇ 

ਏਅਰਵੇਅ ਦੇ ਪ>ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁfਕਲ< ਆ ਚੁੱ ਕੀਆਂ◌ ਂਹਨ, ਤ< ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਮੁfਕਲ 

ਏਅਰਵੇਅ ਅਲਰਟ ਕਾਰਡ' ਜ< ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ। ਜਦN ਤੁਸW ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ< ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ< ’ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤ< 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ< ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ< ਨੰੂ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਮੁfਕਲ< ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸੁੰ ਨ ਜ< ਬੇਹੋf ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤ< ਜੋ ਇਹ ਜ<ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ< ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

DAS ਏਅਰਵੇਅ ਪ>ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਨੀਸਿਥਿਟਸਟ< ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਏਅਰਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ 

ਮਰੀਜ਼< ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸ>ੋਤ DAS ਦੀ ਵੈ'ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦ ੇਹਨ: 
www.das.uk.com/patient_education 
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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 ਤੁਸ9 ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 
ਅਸW ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ'ਟ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵ< ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ<।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸW ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤ< ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨO < 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 

ਪਿਹਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਫਰਵਰੀ 2020 

ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ'ਟ ਨੰੂ ਪ>ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤN ਿਤੰਨ ਸਾਲ< ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

© 2020 Royal College of Anaesthetists 
ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ'ਟ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਲ ਸ?ੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਿਦਓ। ਜੇ ਤੁਸC ਹੋਰ ਪ?ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ'ਟ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤF ਢੱੁਕਵF ਧੰਨਵਾਦ ਪ?ਗਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਗੋ, ਬਰKਿਡੰਗ ਤੇ ਿਚੱਤਰ ਹਟਾ ਿਦੱਤੇ 

ਜਾਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 


