ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਸੈਡੇਸ਼ਨ) ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ
ਇਹ ਪਰਚਾ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਸੈਡੇਸ਼ਨ)ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ78 ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਦ< ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ8 ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਸੈਡੇਸ਼ਨ) ਤ< ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਕੀ ਿਵIਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਰੀਜ਼, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਐਨਾਸਥੀਿਟਸਟ8 ਦੁਆਰਾ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਸੈਡੇ%ਨ (ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ)ਉਦ/ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ/ ਿਕਸੇ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜEਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ ਰਾਹF ਿਦੱ ਤੀ ਜEਦੀ ਹੈ (IV ਜE ਇੰ ਟ6ਾਵੀਨਸ),
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰ ਹ (ਮੌਿਖਕ) ਦੁਆਰਾ ਜE ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਰਾਹF ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਡੇ%ਿਨਸਟ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ%ੇਵਰ (Healthcare professional) ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋ%ੀ
(ਿਸਡੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ6ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱ ਚ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਜE ਹਸਪਤਾਲ ਤ/ ਬਾਹਰ ਕਲੀਿਨਕE ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਜE ਹੋਰ ਿਸਖਲਾਈ ਪ6ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪੇ%ੇਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਨਾੜੀ ਰਾਹF ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਿਸਡੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੱ ਧਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨRE ਨੂੰ ‘ਿਨਊਨਤਮ’, ‘ਦਰਿਮਆਨੀ’ (ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ

ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਿਸਡੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਿਕਹਾ ਜEਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ‘ਡੂੰ ਘੀ’ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਿਸਡੇਸ਼ਨ) ਿਕਹਾ ਜEਦਾ ਹੈ। ਹਾਲEਿਕ, ਹਰ ਪੱ ਧਰ ਸਹੀ ਨਹF ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਪ6ਤੀ ਿਕੰ ਨਾ ਸੰ ਵੇਦਨ%ੀਲ ਹੈ।
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ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਿਸਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਆਮ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਅੰ ਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਿਸਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਆਮ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਤਰ ਹਨ:
■ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱ ਧਰ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
■ ਸੰ ਭਵ ਬੁਰੇ ਪ6ਭਾਵ।
ਿਨਊਨਤਮ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਿਸਡੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ, ਤੁਸF ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਨFਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸF ਕਈ ਵਾਰ ਨFਦ ਿਵਚ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਾਗਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਧਾਰਣ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸF ਪ6ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰRE ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਹੋ% ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ।
ਡੂੰ ਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦ/ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਨਊਨਤਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ

ਦਰਿਮਆਨੀ ਬੇਹੋ%ੀ (ਚੇਤੰਨ/

(ਐਕਸੀਓਲਾਇਿਸਸ)

ਕW ਸਿਚਓਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ; ਇੱਕ ਤ< ਵੱ ਧ ਬੇਹੋਸ਼ੀ

ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱ ਧ ਖੁਰਾਕ ਿਦੱ ਤੀ

ਡੂੰ ਘੀ ਬੇਹੋ%ੀ

ਜਾਵੇਗੀ
ਤੁਸF ਅਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ

ਤੁਸF ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ

ਤੁਸF ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ

ਸੁਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ

ਦੌਰਾਨ ਸG ਜਾਓਗੇ

ਤੁਸF ਜਾਗਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨKਦ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ

'ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ

'ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨKਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਿਹਦਾਇਤE ਦੀ

ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹK

ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਹੋਵੇਗੀ

ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ◌ੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ

ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਕ ਹੋਇਆ ਯਾਦ

ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਯਾਦ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਯਾਦ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹF ਹੈ -

ਹੈ◌ੇ ਉਸ ਤ/ ਤੁਸF ਘੱ ਟ ਿਚੰ ਤਤ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ

ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱ ਚ

ਬੇਹੋ%ੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ

ਨਹF।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ
ਿਨਊਨਤਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ

ਦਰਿਮਆਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ

ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਪOਭਾਿਵਤ ਨਹK ਕਰੇਗੀ

ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਪOਭਾਿਵਤ ਨਹK ਕਰੇਗੀ

।

।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡੇ%ਿਨਸਟ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ ।

UK ਿਵੱ ਚ, ਡੂੰ ਘੀ ਬੇਹੋ%ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ
ਉਹਨE ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ
(ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੇ ) ਡਾਕਟਰ ਦੀ

ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਹੈ ।

ਮੌਿਖਕ (ਮੂੰ ਹ ਰਾਹP) ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?
ਸੈਡੇਿਟਵ ਟੈਬਲੇ ਟ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ - ਿਜਵ\ ਿਕ ‘ਡਾਇਜ਼ੇਪਾਮ’)ਲੈ ਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸF ਆਮ ਬੇਹੋ% (ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ)ਕਰਨ ਤ/ ਪਿਹਲE ਬਹੁਤ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਪ6ਿਕਿਰਆ
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹF ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜRਾ ਸਮE ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਖੁਰਾਕ ਲੋ ਕE ਦੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ (GP) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ/ ਪਿਹਲE ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਿਖਕ ਸੈਡੇਿਟਵ (ਮੂੰ ਹ ਰਾਹF ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ
ਦਵਾਈ) ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਹK ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ/ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤ/ ਤੁਹਾਡੇ ਤ/ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹF ਹੈ, ਨਹF
ਤE ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹF ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜਦ/ ਤੁਸF ਆਪਣੇ ਆਪ6ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਲਾਭE ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ

ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹੋ ਤE ਤੁਸF ਸਪ%ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸF ਆਪ6ੇਸ਼ਨ ਜE ਪ6ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ।

ਨਾੜੀ ਰਾਹP ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਇੰ ਟRਾਵੀਨਸ ਸੈਡੇਸ਼ਨ) ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?
ਨਾੜੀ ਰਾਹF ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਉਦ/ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ/ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ
(ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੈਿਨਉਲਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜEਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜEਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਬEਹ ਜE ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਸ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਜEਦਾ ਹੈ ।
ਸੈਡੇ%ਿਨਸਟE ਨੂੰ ਸੈਡੇਿਟਵ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ) ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ6ਭਾਵE ਦਾ ਪ6ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜEਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡੇ%ਿਨਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਅਤੇ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰE ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ।
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ਨਾੜੀ ਰਾਹP ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਿਹਤ ਿਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜEਚE ਨੂੰ ਨਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇੱ ਕ
ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜEਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨE ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
■ ਚਮੜੀ ਜE ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਾਓਪਸੀ
■ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ
■ ਚਮੜੀ, ਹੱ ਥ ਜE ਪੈਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ
ਂ ੋਸਕੋਪੀ), ਫੇਫਿੜਆਂ (ਬ6Wਕੋਸਕੋਪੀ), ਕੋਲਨ (ਕੋਲਨ^ਸਕੋਪੀ) ਜE ਬਲੈ ਡਰ (ਿਸਸਟੋਸਕੋਪੀ) ਨਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵE ਦੇ
■ ਪੇਟ (ਐਡ
ਿਨਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ6ਿਕਿਰਆਵE ।

■ ਦੰ ਦ ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਜE ਦੰ ਦE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ
■ ਅੱ ਖE ਦੇ ਆਪ6ੇਸ਼ਨ, ਿਜਵ\ ਮੋਤੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ।
■ ਕਾਸਮੈਿਟਕ ਸਰਜਰੀ (cosmetic surgery)
ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਵਆਪਕ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਦੰ ਦ# ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਿਟਕ ਕਲੀਿਨਕ# ਿਵੱ ਚ ਸੈਡੇ9ਨ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ)
ਬੇਹੋ%ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜEਦੇ ਹਨ । ਹਾਲEਿਕ ,ਦੰ ਦE ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਹੋ%ੀ ਦੀ
ਦਵਾਈ ਦੰ ਦE ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜE ਮਾਹਰ ਦੰ ਦE ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪ6ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਾਸਮੈਿਟਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ

ਸੈਡੇ%ਨ (ਬੇਹੋ%ੀ)ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡੇ%ਿਨਸਟ, ਦੰ ਦE ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜE ਕਾਸਮੈਿਟਕ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵF ਬੇਹੋ%ੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮE ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕਰੇਗਾ - ਬਾਲਗE ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਦੰ ਦE ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਕਸਮE ਦੀਆਂ ਬੇਹੋ%ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ।
ਉਹਨE ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਮ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸF
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇ% ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ\ਦੇ ਹਨ I

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਹੋSੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਤ8 ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ?
■ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤE ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਮਾਤਰਾ ਿਮਲੇ ।

■ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦ\ਦੀ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

■ ਕੁਝ ਪ6ਿਕਿਰਆਵE ਲਈ, ਇੱ ਕ ਸਾਧਾਰਨ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਹੋ%ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੱ ਿਸਆਵE ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼E ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

■ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਾਧਾਰਨ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਨਾਲ/ ਘੱ ਟ ਮਾੜੇ ਪ6ਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ।
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■ ਇੱ ਕ ਸਾਧਾਰਨ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਸਥ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤE
ਆਮ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸF ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?
■ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਐਿਨਸਥੈਿਟਕ: ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰRE ਬੇਸੁੱਧ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱ ਲ
ਯਾਦ ਨਹF ਹੋਵੇਗੀ ।

■ ਿਬਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਿਨਸਥੈਿਟਕ: ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸF ਪੂਰੀ ਤਰRE ਜਾਗਦੇ ਹੋਵੋਗੇ,ਪਰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ
ਹੋਵੋਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਦਖਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਕ6ੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਮੈਨੰ ੂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਮੁਲEਕਣ ਦੇ ਸਮ\ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜE ਨਰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਬੇਹੋ%
ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਜE ਨਹF । ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹF ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤE ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤE ਤੁਸF ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵE ਕਾਰਨ ਿਜਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪE ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ । ਿਫਰ ਤੁਸF ਦੋਵ\ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ/ ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮT ਬੇਹੋS ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪRਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ8 ?
■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ ਹਨ ਿਜਨRE ਦੀ ਤੁਸF ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਜE ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕ, ਤE
ਪ6ਿਕਿਰਆ ਤ/ ਬਾ੍ਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨE ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪ6ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
■ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਵੱ ਲ/ , ਕਾਰ ਜE ਟੈਕਸੀ ਰਾਹF, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ - ਬੇਹੋ%ੀ ਦੀ
ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤ/ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹF ਿਦੱ ਤੀ ਜEਦੀ । ਿਕbਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪ6ਭਾਵ 24

ਘੰ ਿਟਆਂ ਤੱ ਕ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
■ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਹੇਲਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰ-ਦਕਾcਟਰ (ਸਧਾਰਣ ਪ6ਚੂਨ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ, ਿਕਸੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਜE ਲਾਇਸeਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤ/ ਿਬਨE) ਦਵਾਈਆਂ %ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸF
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲe ਦੇ ਹੋ ।
■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਜE ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਜE ਤੁਸF ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਿਕbਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ6ਬੰਧ ਦੁਬਾਰਾ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

■ ਜੇਕਰ ਤੁਸF ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾbਦੇ ਹੋ ਤE ਪ6ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਦਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਦਓ ।
■ ਹਸਪਤਾਲ ਜE ਕਲੀਿਨਕ ਆਉਣ ਤ/ ਪਿਹਲE – ਨfਲ ਵਾਰਿਨਸ਼ ਅਤੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਸਮੇਤ – ਸਾਰੇ ਮੇਕਅੱ ਪ ਉਤਾਰ ਿਦਓ । ਤੁਸF
ਿਵਆਹ ਦੀ ਮੁੰ ਦਰੀ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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■ ਕੁਝ ਿਢੱ ਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਿਜਵ\ ਡਰੈਿਸੰ ਗ ਗਾਉਨ ਜE ਊਨੀ ਕਪੜੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਿਨgਘੇ ਰੱ ਖਣ । ਫਲੈ ਟ
ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਪਿਹਨ^ ਜੋ ਪਿਹਨਣ ਿਵੱ ਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ।

ਕੀ ਮT ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ< ਪਿਹਲ8 ਖਾ ਅਤੇ ਪੀ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ8 ?
ਕਲੀਿਨਕ ਜE ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਿਹਦਾਇਤE ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕ ਕਦ/ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਦਰਿਮਆਨੀ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਬੇਹੋ%ੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤ/ ਛੇ ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲE ਖਾਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸF
ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤ/ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲE ਤੱ ਕ 'ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ' ਦੀ ਆਮ ਮਾਤਰਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥE ਿਵੱ ਚ
ਪਾਣੀ, ਪਤਲਾ ਜੂਸ (ਟੁਕੜੇ ਨਹF) ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਜE ਕੌ ਫੀ %ਾਮਲ ਹਨ ।
ਕੋਿ%% ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਤ/ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ ।
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਬੇਹੋ%ੀ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹF ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤ/ ਿਮਲੀਆਂ
ਿਹਦਾਇਤE ਦੀ ਜEਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (%ੂਗਰ ਰੋਗ) ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤE ਬਾਰੇ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
%ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਦ/ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕਦ/ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗਾਉਨ ਪਿਹਨਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦ/ ਤੁਸF ਪ6ਿਕਿਰਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੱ ਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਨਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣ ਜੋੜਗ
ੇ ਾ । ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ %ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
■ ਤੁਹਾਡੀ ਬEਹ ’ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ6ੈਸ਼ਰ ਕਫ਼
■ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਲੈ ਅ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ hਪਰਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ’ਤੇ ਸਿਟੱ ਕਰ
■ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ bਗਲੀ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਿਲਪ
■ ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਰਾਹF ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੀ ਜEਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਨਾੜੀ ਰਾਹP ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਕਵU ਿਦੱ ਤੀ ਜ8ਦੀ ਹੈ ?
■ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਡ6ਪ (ਕੈਿਨਉਲਾ) ਰਾਹF ਿਦੱ ਤਾ ਜEਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬEਹ ਜE ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਸ ਦੇ ਿਵੱ ਚ
ਲਗਾਈ ਜEਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤE ਹੋਰ ਸੈਡੇਿਟਵ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ)ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਮ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

■ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱ ਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ ਰਾਹF ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜE ਫੇਸ
ਮਾਸਕ ਰਾਹF ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
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ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਕਸ ਤਰ78 ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?
ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕE ਿਵਚਕਾਰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਉਹਨE ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜEਦੀ ਹੈ । ਡੂੰ ਘੀ
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸF ਸW ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨf ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸF ਅਨੰਦਮਈ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

ਜਦ/ ਅਸF ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼E ਤ/ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਸਨ:
‘ਮe ਬਹੁਤ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਅਤੇ ਸੁਪਨਮਈ ਮਿਹਸੂ◌ੂਸ ਕੀਤਾ I’
‘ਮੈਨੰ ੂ ਲੱਿਗਆ ਮe ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮe ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸW ਿਗਆ/ਗਈ ਸੀ ਿਕbਿਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱ ਕ
ਘੰ ਟਾ ਬੀਤ ਿਗਆ ਸੀ I’
'ਮe ਬਹੁਤ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਖੁ% ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ I’
‘ਇਹ ਅਜੀਬ ਸੀ - ਮe ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤ/ ਮe ਬਹੁਤ ਿਨਰਲੇ ਪ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।'

ਪRਿਕਿਰਆ ਤ< ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣਾ
■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ,ਤE ਤੁਸF ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱ ਕ ਜE ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਿਵੱ ਚ ਘਰ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।
■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰ ਘੀ ਬੇਹੋ%ੀ ਹ/ਦੀ ਹੈ, ਤE ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਜE ਵੱ ਧ ਸਮE ਲੱਗੇਗਾ । ਤੁਸF ਕਦੋ
ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ/ ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਵੀ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਤ/ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮE ਲੱਗੇਗਾ
।
■ ਿਜਵ\ ਪਿਹਲE ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਕ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਜE ਟੈਕਸੀ ਰਾਹF ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ -

ਆਦਰ%ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹF - ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸF ਇਲਾਜ ਤ/ ਬਾਅਦ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਪ6ਬੰਧ ਨਹF ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤE ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜE ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

■ ਬੇਹੋ%ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰE 'ਤੇ ਅਸਿਥਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸF ਅਸਿਥਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤE ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ
'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ ।

■ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਤ/ ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤੱ ਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਿਨਰਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪ6ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮ\ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨਹF ਲੈ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਤੁਹਾਨੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਪਬਿਲਕ ਫ਼ੋਰਮE
hਪਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤ/ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I
■ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹF ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ%ਿਰਤE ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹF ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਕਾਉਣਾ
ਜE ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ%ੀਨਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਨਹF ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕbਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਿਵੱ ਚ
ਇੰ ਨਾ ਸਮE ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
■ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਕੋਈ %ਰਾਬ ਜE ਨFਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹF ਲੈ ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ।
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■ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਰੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਿਨਰਦੇ% ਦੇਵੇਗਾ ।
■ ਜੇ ਤੁਸF ਘਰ ਿਵਚ ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤE ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇਗਾ ।
■ ਜੇ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਤ/ ਬਾਅਦ ਤੁਸF ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜE ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ ਨਹF ਲੱਭ ਸਕਦੇ,
ਤE ਤੁਸF ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ, 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜE ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤE ਿਕਸੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਐਮਰਜeਸੀ ਿਵਭਾਗ।

ਮਾੜੇ ਪ&ਭਾਵ,ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਆਧੁਿਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਵੱ ਚ, ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਿਸਆਵE ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ । ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰRE ਹਟਾਇਆ ਨਹF ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਪਰ ਆਧੁਿਨਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਣE ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਨf ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲE ਿਵਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ।

ਸੈਡੇ%ਿਨਸਟ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮE ਤ/ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨE ਿਵੱ ਚ/ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨE ਤ/ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਵੱ ਖਰੇ ਲੋ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਤਰRE ਨੰਬਰE ਅਤੇ %ਬਦE ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੇਠE ਿਦੱ ਤਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਦਦ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।

ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ

ਸਧਾਰਨ

ਅਸਧਾਰਨ

ਿਵਰਲਾ

ਬਹੁਤ ਿਵਰਲਾ

10 ਿਵੱ ਚ0 1

100 ਿਵੱ ਚ0 1

1,000 ਿਵੱ ਚ0 1

10,000 ਿਵੱ ਚ0 1

100,000 ਿਵੱ ਚ0 1

ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ

ਿਕਸੇ ਵੱ ਡੇ ਟਾਊਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ

ਇੱ ਕ ਗਲੀ ਿਵੱ ਚ

ਇੱ ਕ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ

ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਿਵੱ ਚ
ਤੁਸF ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈgਬਸਾਈਟ: www.rcoa.ac.uk/patientinfo 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰ ਿਨਆਂ ਤ/ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ
ਪ6ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋSੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋਖਮ
■ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਦਰ ਘੱ ਟ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਡੂੰ ਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ/ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ/ ਕੀਤੀ

ਜEਦੀ ਹੈ ਤE ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤE
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ।

■ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ6ੈਸ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਿਗਰਾਵਟ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਡੇਸ਼ਿਨਸਟ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਪ6ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
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■ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਿਜਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਿਨਉਲਾ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਸੀ ਊਥੇ ਸੱ ਟ ਦੀ ਤਰRE ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਦਾਗ ਰਿਹ ਜਾਵੇ I
■ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜE ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਿਵਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
■ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼E ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I
■ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ6ਤੀ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ6ਤੀਿਕਿਰਆ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋਿਖਮ
■ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰE 'ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਸਿਥਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡੱ ਗਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸF ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ।
■ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰਣੇ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤਕ ਲਈ ਪ6ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸP ਆਪਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
1 ਮੇਰੀ ਬੇਹੋ%ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੌ ਣ ਦੇਵੇਗਾ?
2 ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਸਭ ਤ/ ਵਧੀਆ ਹੈ ?
3 ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
4 ਆਪਣੀ ਬੇਹੋ%ੀ ਤ/ ਪਿਹਲE ਮੈਨੰ ੂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਕਦ/ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
5 ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸ ਸਮ\ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ6ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ
■ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨf ਸਧਾਰਨ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਜE ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ
(www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation).

■ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜE ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ6ਿਕਿਰਆਵE ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਅਿਭਆਸ: ਇੱ ਕ ਅੱ ਪਡੇਟ
AoMRC, 2021 (https://bit.ly/3wEoHGy).

■ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜE ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ6ਿਕਿਰਆਵE ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਅਿਭਆਸ: ਿਮਆਰ ਅਤੇ

ਮਾਰਗਦਰ%ਨ । AoMRC, 2013 (http://bit.ly/301ndq8).

■ ਡeਿਟਸਟਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸੈਡੇ%ਨ ਲਈ ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ । ਦੰ ਦE ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਸੈਡੇ%ਨ ਦੇ

ਿਮਆਰ. RCS, 2020 (https://bit.ly/3vz0YWP).
■ ਅਨੱਸਥੀਸੀਕ ਜE ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਜੋਖਮE ਬਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets
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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
ਅਸF ਇਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵE ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹE।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸF ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤE ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨRE ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:
patientinformation@rcoa.ac.uk
ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਨ7ਸਥੀਿਟਸਟ

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

www.rcoa.ac.uk
ਦੂਜਾ ਸੰ ਸਕਰਣ, ਜੂਨ 2021
ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ gਟ ਨੂੰ ਪ6ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ/ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲE ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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