ਵੱ ਡੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ

ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ .ਚ ਿਨਰਭਰਤਾ ਜ2 ਤੀਬਰ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਪਰਚਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੱ ਡੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ@ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ Bਚ ਿਨਰਭਰਤਾ ਯੂਿਨਟ (HDU) ਜF ਤੀਬਰ

ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਿਨਟ (ICU) ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ◌ੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼F ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼F ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਤ: ਪਿਹਲ< ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ: ਰਾਹਤ ਦੇ ਵੱ ਖੋ
ਵੱ ਖਰੇ ਿਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ Cਚ ਿਨਰਭਰਤਾ ਜ< ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱ ਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹP ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼< ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸੁਰਤ ਕਰੇ।
ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ< ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ Cਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
■ ਲੋ ਕਲ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੁਰਤ ਤ< ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜ ਨਹP ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
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■ ਖੇਤਰੀ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ (ਰੀੜS ਸਬੰ ਧੀ ਜ< ਐਪੀਡੂਰਲ) ਿਵੱ ਚ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱ ਡੇ ਜ< ਵਧੇਰੇ ਡੂੰ ਘੇ
ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸP ਸੁਚੇਤ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜ< ਥੋੜSੇ ਬੇਹੋV ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਰਦ ਤ: ਮੁਕਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ<ਿਕ ਤੁਸP ਦਬਾਅ
ਜ< ਿਖਚਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰ ਵੇਦਨਾਵ< ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
■ ਆਮ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ< ਅਤੇ ਅਮਲ< ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸP ਬੇਸੁਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹP ਕਰਦੇ ਹੋ
■ ਿਸਡੇਸ਼ਨ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ) 'ਸੌਣ ਵ<ਗ' ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾXਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜ< ਖੇਤਰੀ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਰਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ। ਿਸਡੇਸ਼ਨ ਹਲਕੀ ਜ< ਡੂੰ ਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਕੁ ਜ< ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹP ਯਾਦ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਿਸਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈ Zਟ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ Cਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation

ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ
ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਖਾਸ ਿਸਖਲਾਈ ਪ7ਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ:
■ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵ\ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੀ ਿਕਸਮ ਜ< ਿਕਸਮ< ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ<ਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤ< ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ
■ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ Cਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਾXਦੇ ਹਨ
■ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਲਈ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸP ਐਨੱਸੀਥੀਜ਼ੀਆ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ (Anaesthesia Associates) ਨਾਲ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ Cਚ ਿਸਖਲਾਈ
ਪ7ਾਪਤ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸP ਉਨS< ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜS
ਸਕਦੇ ਹੋ: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
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ਆਪ#ੇਸ਼ਨ ਤ( ਪਿਹਲ,
ਜੇ ਤੁਸ& ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ3 ਆਪ6ੇਸ਼ਨ ਤ8 ਪਿਹਲ3 ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਸ& ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

■ ਜੇ ਤੁਸP ਤਮਾਕੂਨ]Vੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ< ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਤ: ਿਜੰ ਨੀ ਪਿਹਲ< ਹੋ ਸਕੇ ਇਸਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ< ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
■ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਘੱ ਟ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਤ: ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਿਕਸਮ< ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ: ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
■ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ ਿਹਲਦੇ ਹਨ ਜ< ਕ7ਾਊਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ< ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤ: ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ
ਦੇ ਸਮ\ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ< ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
■ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮ\ ਤ: ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਿਜਵ\ ਿਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਦਮਾ ਜ< ਬ7ੌਨਕਾਈਟਸ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱ ਿਸਆਵ<, ਿਦਲ
ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ< ਜ< ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ7ੈVਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ GP ਸਰਜਰੀ ਤ: ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ< ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
■ ਸਰਜਰੀ ਤ: ਪਿਹਲ< ਦੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ<
ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਦਰਸਾXਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵੱ ਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ: ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਅੰ ਤਰ ਪਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
■ ਸਰਜਰੀ ਮਗਰ: ਘਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪਿਹਲ< ਤ: ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ< ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਸਭ ਤ: ਵਧੀਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ: ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਿਕਵ\ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ ਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਰਕਵਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
■ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸP ਆਪਣੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਮ< ਿਕਵ\ ਿਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਿਕXਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਸਰਜਰੀ ਤ: ਪਿਹਲ< ਸ਼ਾਇਦ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲੇ , ਪਹੇਲੀਆਂ ਜ< ਹੈZਡਫੋਨ ਰਾਹP ਸੰ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸਭ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸਾਡੇ ਿਫਟਰ ਬੈਟਰ ਸੂਨਰ (Fitter Better Sooner) ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ7ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈZਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ: www.rcoa.ac.uk/fitterbettersooner

ਆਪ#ੇਸ਼ਨ ਤ( ਪਿਹਲ, ਮੁਲ,ਕਣ ਵਾਲਾ ਕਲੀਿਨਕ
(ਪ#ੀ-ਅਸੈ7ਸਮ8ਟ ਕਲੀਿਨਕ)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਤ: ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ< ਪ7ੀ-ਆਪ7ੇਿਟਵ ਅਸੈਸਮaਟ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮaਬਰ ਜ< ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਿਲਆਓ:
■ ਮੌਜੂਦਾ ਿਪ7ਸਿਕ7ਪਸ਼ਨ ਜ< ਪੂਰੀ ਪੈਿਕੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਲਆਓ
■ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ< ਿਵੱ ਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟ< ਅਤੇ ਇਲਾਜ< ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ
■ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ< ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਲਰਜੀ ਜ< ਸਮੱ ਿਸਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
■ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਲੱਡ ਪ7ੈਸ਼ਰ ਮਾਪ।
ਇੱ ਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ< ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤ7ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇਗੀ।
■ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਇੱ ਕ ਈਸੀਜੀ (ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਲੈ ਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ ਜ< ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ
ਤਰS< ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ CPET (ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਕਸਰਤ ਟੈਸਿਟੰ ਗ) ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤ: ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ
ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਨਾਲ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰS< ਿਸੱ ਝੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਡਾਕਟਰ< ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ICU ਜ< HDU ਿਵੱ ਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
■ ਇੱ ਕ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਜੋਖਮ< ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ
ਪੇVਕV ਨਹP ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸP ਿਕਸੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪ7ਬੰਧ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਦਮਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ7ੈVਰ ਜ< ਿਮਰਗੀ), ਤ<
ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨ< ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨ< ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ
ਮਾਿਹਰ< ਜ< ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ GP ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
■ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਤ: ਪਿਹਲ<, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਰਸ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੰ ਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮ< ਹੈ।
■ ਆਪਣੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਤ: ਪਿਹਲ< ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਦ: ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪVਟ ਿਨਰਦੇV ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ
ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋVੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਜ< ਤਰਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ<
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
■ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ< ਵੀ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸP ਲa ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨ< ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖਮ- ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ< ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਅਤੇ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ7ੇVਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਕਲਪਕ ਇਲਾਜ ਤ: ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ< ਬਾਰੇ
ਵੀ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹP ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਜੋਖਮ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਗੇ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸP ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜ<
ਨਹP। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ: ਤੱ ਕ ਤੁਸP ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹP ਲa ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹP ਹੋ ਜ<ਦੇ
ਉਦ: ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹP ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸP ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਨਹP ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
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ਆਪ#ੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ& ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇH3
ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਤ: ਪਿਹਲ< ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨd
ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਿਵੱ ਚ, ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ, ਅਤੇ ICU ਿਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼< ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵVੇV ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ:
■ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱ ਛੇ, ਅਤੇ ਪ7ੀ-ਅਸੈਸਮaਟ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪVਟ ਕਰੇ
ਜ< ਉਸਦੀ ਪੁVਟੀ ਕਰੇ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇ
■ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜੇ, ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਦੰ ਦ< ਨੂੰ ਦੇਖ।ੇ
ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ (ਬੇਹੋV ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ), ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪ7ਿਕਿਰਆਵ< ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜPਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ: ਰਾਹਤ ਦੇ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ< ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੰ ਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕਰੇਗਾ।

ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸ: ਆਪਣੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
■ ਮੇਰਾ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਕੌ ਣ ਦੇਵੇਗਾ?
■ ਤੁਸP ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦੀ ਿਸਫਾਰV ਕਰਦੇ ਹੋ?
■ ਕੀ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਹਨ?
■ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
■ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰੇ ਹਨ?
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■ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ\ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ?
■ ਮa HDU ਜ< ICU ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਿਚਰ ਰਹ<ਗਾ/ਰਹ<ਗੀ?
■ HDU ਜ< ICU ਿਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹੜੇ ਮਾਹਰ ਇਲਾਜ< ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ?

ਆਪ9ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ
■ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਥੀਏਟਰ ਗਾਊਨ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰ ਪਰੈVਨ ਸਟੌਿਕੰ ਗਜ਼ ਲਈ ਮਾਪ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨ< ਨੂੰ ਪਿਹਨਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤ< ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱ ਕੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
■ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
■ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਮaਬਰ ਇੱ ਕ ਚੈਕਿਲਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸP ਜ< ਤ< ਥੀਏਟਰ ਤੱ ਕ
ਚੱ ਲ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜ< ਵSੀਲਚੇਅਰ ਜ< ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ: ਕਰੋਗ।ੇ
■ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਕ<, ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ< ਨਕਲੀ ਦੰ ਦ ਹਨ, ਤ< ਤੁਸP ਉਹਨ< ਨੂੰ ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ
ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇਣਾ Vੁਰੂ ਕਰਨ ਤ: ਪਿਹਲ< ਇਹਨ< ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ ਤ< ਜੋ ਉਹਨ< ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚੇ ਜ< ਉਹ ਆਪਣੀ ਥ< ਤ: ਿਹਲ ਨਾ ਜਾਣ।

ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਿਵਭਾਗ ('ਥੀਏਟਰ')
ਜਦ: ਤੁਸP ਥੀਏਟਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ, ਤ< ਸਟਾਫ ਦੇ ਮaਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪੁVਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜ< ਿਚੰ ਤਾਵ< ਹਨ, ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਮaਬਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
■ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ, ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇVੇਵਰ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਨਰਸ< ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਿਸਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
■ ਮVੀਨ< ਜੋੜੀਆਂ ਜ<ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬਲੱਡ ਪ7ੈVਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ< ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਸਿਟੱ ਕੀ ਪੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਲ ਦੇ ਮਾਨੀਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ Xਗਲ
ਜ< ਕੰ ਨ ਦੀ ਲੋ ਬ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਿਲੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ।
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■ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਜ< ਬ<ਹ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱ ਕ ਨਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਕੈਿਨਉਲਾ (ਪਤਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਿਟਊਬ) ਪਾਉਣ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤ: ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਵਰਤ: ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਇੱ ਕ 'ਿਡ7ਪ')
ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ।
■ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਗੁੱ ਟ ਦੀ ਿਕਸੇ ਧਮਣੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਹੋਰ ਕੈਿਨਉਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲ< ਚਮੜੀ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੀ
ਵਰਤ: ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੈਿਨਉਲਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ7ੈVਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ
ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ< ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
■ ਜੇ ਤੁਸP ਦਰਦ ਤ: ਰਾਹਤ ਲਈ ਰੀੜS ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਜ< ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ< ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ
ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇਣ ਤ: ਪਿਹਲ< ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦ: ਸਾਰੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜ<ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ< ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਰਾਹP ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ
ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ: ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਿਨਉਲਾ ਿਵੱ ਚ ਬੇਹੋV ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰ ਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮ\ ਤ:
ਲੈ ਕੇ, ਜਦ: ਤੱ ਕ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹP ਹੋ ਜ<ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹP ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ:
■ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹP ਟ7ੈਕੀਆ/ਸਾਹ ਨਲੀ (ਿਵੰ ਡ ਪਾਈਪ) ਿਵੱ ਚ
■ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਿਵੱ ਚ,ਕਾਲਰ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦੇ ਹੇਠ<, ਜ< ਕਮਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਕੈਿਨਉਲਾI ਇਸ ਨੂੰ ਕ\ਦਰੀ
ਵੇਨਸ ਪ7ੈVਰ ਲਾਈਨ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤ: ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ, ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ/ਜ< ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ7ੈVਰ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ
■ ਇੱ ਕ ਅਲਟਰਾਸਾeਡ ਨਲੀ (ਪ7ੋਬ) ਨੱਕ ਜ< ਮੂੰ ਹ ਰਾਹP ਈਸੋਫ਼ੇਗਸ (ਸੰ ਘ ਜ< ਭੋਜਨ ਨਲੀ) ਿਵੱ ਚ ਪਾਈ ਜ<ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲ<ਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ
ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
■ ਇੱ ਕ ਿਟਊਬ ਨੱਕ ਰਾਹP ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ
■ ਇੱ ਕ ਿਟਊਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈ ਡਰ (ਕੈਿਥਟਰ) ਿਵੱ ਚ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲੈ ਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਪVਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ
ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨI
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ਖੂਨ ਚੜGਾਉਣਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਚੜSਾਉਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਤ< ਹੀ ਿਦੱ ਤਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਿਬਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸP ਖੂਨ ਚੜSਾਉਣਾ ਨਹP ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤ: ਪਿਹਲ< ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ< ਨਾਲ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸP ਆਪਣੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੂੰ ਪਿਹਲ< ਤ: ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਖੂਨ ਚੜSਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਕਲਪ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ< ਤੁਸP NHS ਬਲੱਡ ਸੇਵਾਵ< ਦੀ ਵੈZਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion

ਦਰਦ ਤJ ਰਾਹਤ
ਦਰਦ ਤ: ਚੰ ਗੀ ਰਾਹਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈI ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾXਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
■ ਜੇ ਤੁਸP ਆਪਣੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰS< ਖੰ ਘ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
■ ਜੇਕਰ ਤੁਸP ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤ< ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ< ਜ< ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ< 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱ ਕੇ
(ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ7ੋਮਬੋਿਸਸ ਜ< DVT) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਤ: ਰਾਹਤ ਜ< ਤ< ਗੋਲੀ ਜ< ਤਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹP, ਜ< ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਿਨਉਲਾ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਦ ਤ: ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੇਠ< ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਇੱ ਕ ਜ< ਵੱ ਧ ਰੂਪ< ਦਾ ਲੈ ਣਾ ਉਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਐਪੀਿਡਊਰਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱ ਠ ਦੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਬਰੀਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤ:
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਤ: ਪਿਹਲ< ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਿਦਨ< ਲਈ
ਇਸ ਿਟਊਬ ਰਾਹP ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ। ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਦੀ ਵਰਤ: ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ, ਪੇਟ ਅਤੇ
ਲੱਤ< ਸੁੰ ਨ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤ< ਆਮ ਵ<ਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਉਦ: ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਜਦ: ਐਪੀਡੂਰਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ: ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ
ਜ<ਦਾ ਹੈ ਤ< ਇਹ ਆਮ ਵ<ਗ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਰੀੜF ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ
ਕਮਰ ਤ: ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ< ਦੀਆਂ Xਗਲ< ਤੱ ਕ ਨਸ< ਨੂੰ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱ ਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱ ਕ ਸੂਈ ਰਾਹP ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤ: ਚਾਰ
ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮ\ ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 12 ਘੰ ਟੇ ਜ< ਵੱ ਧ ਸਮ\ ਲਈ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪੀਡੂਰਲ ਅਤੇ ਰੀੜS ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਪ7ਭਾਵ< ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈZਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ:www.rcoa.ac.uk/patientinfoਅਤੇ www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets

ਮਰੀਜ਼-ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਐਨਲਜੀਸੀਆ (ਪੀਸੀਏ)
ਇਹ ਦਰਦ ਤ: ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸP ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੋਰਿਫਨ (ਜ< ਸਮਾਨ) ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਿਰੰ ਜ
ਵਾਲਾ ਪੰ ਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਿਨਉਲਾ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਹaਡਸੈZਟ ਿਦੱ ਤਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰ ਪ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ: ਤੁਸP ਬਟਨ ਦਬਾXਦੇ ਹੋ, ਤ< ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਖੁਰਾਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਵਾਈ
ਿਮਲ ਜਾਣ ਤ: ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ ਪ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੈਿਟੰ ਗ< ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਈ ਕੈਿਥਟਰ
ਇੱ ਕ ਜ< ਇੱ ਕ ਤ: ਵੱ ਧ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਿਟਊਬ< ਰਾਹP ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ
ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ। ਉਦੇV ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗSਾ ਨੂੰ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਜ< ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ
ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨS< ਿਟਊਬ< ਨੂੰ ਲਗਾXਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਪੰ ਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ
ਪ7ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਕੈਿਥਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਕਈ ਿਦਨ< ਤੱ ਕ ਆਪਣੀ ਥ< 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕ< ਲਈ, ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਤ: ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
■ ਕੁਝ ਲੋ ਕ< ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ: ਵਧੇਰੇ ਦਰਦ ਤ: ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ< ਉਹ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪ7ਤੀ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਿਚੰ ਤਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਲੋ ਕ< ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
■ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜ< ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੰ ਜੋਗ< ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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■ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਂ ਦਰਦ ਇੱ ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹP ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪ#ੇਸ਼ਨ ਤ( ਬਾਅਦ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਸਰਜਰੀ ਤ8 ਬਾਅਦ ਿਰਕਵਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਖ3 ਖੋਲJਣਗੇ। ਇੱ ਕ ਿਰਕਵਰੀ
ਨਰਸ ਹਰ ਸਮL ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਿਸੱ ਧੇ ICU ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ:
■ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ7ੈVਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ
■ ਮਾਸਕ ਜ< ਨੱਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖੇ ਨਰਮ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਨੁਕੀਲੇ ਿਸਿਰਆਂ ਰਾਹP ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣਗੇ
■ ਦਰਦ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਮੁਲ<ਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦੇਣਗੇ
■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕੱ ਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ
■ ਜੇ ਤੁਸP ਠੰਡੇ ਹੋ ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਕੰ ਬਲ ਨਾਲ ਢੱ ਕ ਦੇਣਗੇ
■ ਜਦ: ਤੁਸP ਜਾਗੋਗੇ, ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਲੀ ਦੰ ਦ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਐਨਕ< ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸP ਦਰਦ ਤ: ਰਾਹਤ ਲਈ ਐਪੀਡੂਰਲ ਿਲਆ ਹੈ, ਤ< ਿਰਕਵਰੀ ਨਰਸ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ<ਚ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ
ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸP ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਐਪੀਡੂਰਲ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਿਬਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ<
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਬਰ ਜL Mਚ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੇਖਭਾਲ (ICU ਜL HDU)
ਜਦ: ਤੁਸP ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਕਵਰੀ ਖੇਤਰ ਤ: ICU ਜ< HDU ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱ ਥੇ
ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਲਾਜ ਪ7ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਂ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ, ਜ< ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਸਿਥਰ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ:
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ICU ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਹੋV ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ
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ਲਈ ਵaਟੀਲੇ ਟਰ (ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਮVੀਨ) ਦੀ ਵਰਤ: ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ: ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ< ICU ਟੀਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸP ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਗ ਜਾਵੋਗੇ।
HDU ਜ< ICU 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਾਕਟਰ<, ਨਰਸ<, ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ< ਅਤੇ ਡਾਇਟੀVੀਅਨ< ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ
Cਚ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰS< ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਜਵ\-ਿਜਵ\ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ICU ਤ:
HDU ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ< ਇੱ ਕ ਨਰਸ ਜੋ ਦੋ ਮਰੀਜ਼< ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸP ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱ ਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸP ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕੀਆਂ ਜ<
ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Vੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ Vਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਡ7ੱ ਪ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਉਤVਾਿਹਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕXਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ICU ਜ< HDU ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬਲੱਡ ਪ7ੈVਰ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਨdਿੜf ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ7ਗਤੀ ਦੀ ਜ<ਚ ਕਰਨ ਜ< ਿਕਸੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਐਕਸ-ਰੇ ਜ<
ਸਕੈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜX-ਿਜX ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱ ਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਿਡ7ੱ ਪ<, ਿਟਊਬ< ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ< ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਰਸ< ਅਤੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤ< ਿਸਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸP
ICU ਜ< HDU ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਸਮ\ ਦੌਰਾਨ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ7ਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਖੰ ਘ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੀ
ਲਾਗ ਤ: ਬਚਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤ: Cਠਣ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤ< ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇVੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ, ਲੱਤ< ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਹਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਜਦ: ਤੁਸP ICU ਜ< HDU ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਹਮਾਨ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ\
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਮਾਨ< ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ
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ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਢੁਕਵ< ਨਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ< ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸੀ
ਜਦ: ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸੰ ਤੁVਟ ਹੋ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸP ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸP
ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ।
ਤੁਸP ICU ਜ< HDU ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ< ਿਬਤਾXਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ< 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਕਹੜੇ ਜੋਖਮ ਹਨ?
ਲੋ ਕ ਇਸ ਪੱ ਖ: ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ< ਅਤੇ ਸੰ ਿਖਆਵ< ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਕਵ\ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਸਕੇਲ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਆਪ#ੇਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸP ਿਕਸ ਤਰS< ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ< ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ< ਜੋਖਮ< ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ
ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨ< ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪ7ੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨ< ਜੋਖਮ< ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ (ਬੇਹੋM ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ)
ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜ< ਘਟਨਾਵ< ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ। ਇਹਨ< ਿਵੱ ਚ: ਕੁਝ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ< ਥੋੜSੇ ਸਮ\ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰ ਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ
ਅਸਧਾਰਨ ਜ< ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
■ ਆਮ ਘਟਨਾਵ< ਿਵੱ ਚ Vਾਮਲ ਹਨ: ਜੀਅ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾV, ਕੰ ਬਣਾ, ਖੁਜਲੀ, ਿਡ7ੱ ਪ ਵਾਲੀਆਂ
ਥ<ਵ< ਤੇ ਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਦੌਰ।
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■ ਅਸਧਾਰਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਿਵੱ ਚ Vਾਮਲ ਹਨ: ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁVਕਲ, ਦੰ ਦ< ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਿਹਲ<
ਤ: ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ< ਦਾ ਿਵਗੜਨਾ, ਅਤੇ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ।
■ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਿਵੱ ਚ Vਾਮਲ ਹਨ: ਅੱ ਖ< ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤ: ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ, ਅਤੇ
ਨਸ< ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਿਵੱ ਚ 100,000
ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ< ਿਵੱ ਚ: 1 ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਿਮਆਰੀ ਜੋਖਮ< ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਹਨ ਤ< ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਮ< ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਘਟਨਾਵ< ਤੇ ਜੋਖਮ< ਦੇ ਸੰ ਖੇਪ ਬਾਰੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: www.rcoa.ac.uk/patientinfo .
ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਿਵਭਾਗ ਜ< ਪ7ੀ-ਅਸੈZਸਮaਟ ਕਲੀਿਨਕ ਤ: ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰ ਟaਿਸਵ ਕੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (Intensive Care Society) ਕੋਲ ਇੰ ਟaਿਸਵ ਕੇਅਰ ਿਵਚਲੇ ਮਰੀਜ਼< ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ ਹਨ: www.members.ics.ac.uk/ICS/patients-and-relatives.aspx
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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 ਤੁਸC ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਅਸP ਇਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵ< ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ<।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸP ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤ< ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨS< ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:
patientinformation@rcoa.ac.uk
Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500
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