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ਚੂਲਾ ਜਾ ਂਗੋਡ ੇਬਦਲਣ ਲਈ 
ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂ
ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝਾ/ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ4 ਆਵਦੇ ਐਨ9 ਸਥੈਿਟਕ (ਸੰੁਨ ਕਰ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਤ@ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਦ@ ਤੁਸ4 ਸਰਜਰੀ ਰਹੀ ਆਵਦੇ ਗੋਡੇ 

ਜF ਚੂਲੇ ਬਦਲ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਨ9 ਸਥੈਿਟਸਟF (ਐਨ9 ਸਥੈਿਟਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ), 

ਮਰੀਜ਼F ਦੇ ਪIਤੀਿਨਧF, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼F ਦੇ ਨਾਲ  ਿਮਲ ਕੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਜਦ# ਤੁਸ' ਕੋਈ ਚੂਲੇ ਜਾ ਂਗੋਡ ੇਬਦਲ ਲਗੇ ਹ ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾ5 ਦੋ ਤਰ7ਾ ਂਦੇ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

■ ਰੀੜB ਦੀ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ (ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾ5 ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਮਲਦੀ ਆ) 

■ ਆਮ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਹ।ੈ 

 ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਦਰਦ ਘਟੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਤਜ਼ਰਬ ੇ5 ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ 
ਹਨ: 

■ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ 

■ ਜੋੜ ਅਤ ੇਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਲਾਗ ੇਲੋਕਲ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਟੀਕਾ 

■ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਇੱਕ ਐਪੀਡੂਰਲ। 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ( ਪਿਹਲਾ ਂ
ਸਰਜਰੀ ਤ+ ਪਿਹਲੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਈ ਕਲੀਿਨਕ 
ਿਜਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾ5 ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਲੀਿਨਕ ਵਾਸਤ ੇਸੱਦਾ ਦੇਣਗ,ੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਿਸਹਤ ਅਤ ੇ
ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 5 ਵੇਖਣਗ।ੇ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆ ਂਗੋਲੀਆ ਂ5 ਅਸਲ ਪੈਕਿਜੰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ ਜਾ ਂਆਪਣ ੇਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਕੇ ਆਓ। 
ਤੁਹਾ5 ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨਾਲੇ ਿਪਛਲੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ,ਂ ਓਪYੇਸ਼ਨਾ ਂਅਤ ੇਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਨਾਲੇ ਤੁਹਾ5 ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾ5 ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤ# ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 
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ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲੇ ਜਰੂਰਤਾ ਂਟੈਸਟਾ ਂਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵ[ ਿਕ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾ ਂ
ਈ.ਸੀ.ਜੀ (ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ)। 

ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡ ੇਓਪYੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸ' ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ 
ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੇਸਥੈਿਟਸਟ 5 ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ 
ਨਾਜ਼ੁਕ ਹ ੈਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾ5 ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜਾ ਂਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ  ਨਾਜ਼ੁਕ ਹ ੈਜਾ ਂਜੋੜਾ ਂਦਾ ਦਰਦ ਤ# ਇਲਾਵਾ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆ ਂਨਜ਼ਰ ਆ^ਦੀ ਹ,ੈ 
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਐਨੇਸਥੈਿਟਸਟ ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ  ਹਨ। ਤੁਸ' ਸ਼ਾਇਦ ਓਪYੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ 
ਲਈ ਸਮਾ ਂਚਾਹੋਗ ੇਅਤ ੇਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਜਾ ਂਹੋਰਾ ਂਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰੇ ਲਈ। 

ਸੁਧਾਰੇ  ਿਰਕਵਰੀ ਪ8ੋਗਰਾਮ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਧਾਿਰਆ ਿਰਕਵਰੀ ਪYੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤ ੇਆਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 5 ਵਾਪਸੀ ਦੇ 
ਸਮ[ 5 ਘਟਾ^ਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਪYੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ 5 
ਕੇਅਰ ਪਾਥਵੇਅ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹਨ। ਇਸ ਪYੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

■ ਸਰਜਰੀ ਤ# ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ5 ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 

■ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਅਤ ੇਦਰਦ 5 ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ 

■ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪYਬੰਧ ਕਰਨਾ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾ5 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈ

■ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਅਤ ੇਤੁਰਨਾ, 5 ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ'ਦਾ ਸਮਾ ਂ5 
ਘਟਾ^ਦਾ ਹ।ੈ 

ਸੁਧਾਿਰਆ ਿਰਕਵਰੀ ਪYੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਦਰਦ 5 ਅਤ ੇਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾ ਂ5 ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਚੂਲਾ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਸਕੂਲ 
ਬਹੁਤ ੇਸੁਧਾਰੇ ਿਰਕਵਰੀ ਪYੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ# ਪਿਹਲਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ 
ਮbਬਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਰਿਹਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗ।ੇ ਤੁਸ' ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ 
ਸਰਜਰੀ ਅਤ ੇਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹ।ੈ 

ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸA ਆਪਣੇ ਐਨੇਸਥੈਿਟਸਟ G ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 
■ ਸਰਜਰੀ ਤ# ਪਿਹਲਾ ਂਮb ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 

■ ਮੇਰਾ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? 

■ ਤੁਸ' ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ?ੋ 

■ ਕੀ ਤੁਸ' ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਹ?ੋ 

■ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ  ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ? 

■ ਕੀ ਮੈ5 ਕੋਈ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰਾ ਹ?ੈ 

■ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਮb ਿਕਵ[ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਗਂਾ?  
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ਸਾਡ ੇਿਫਟਰ ਿਬਹਤਰ ਸੂਨਰ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾ5  ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਤ ੇਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੱਸਣਗ।ੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵdਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  

ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ 
ਜੇ ਤੁਸ' ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤ ੇਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ 5 ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਸ' ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

■ ਜੇ ਤੁਸ' ਤਮਾਕੂਨf ਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਸਰਜਰੀ ਤ# ਪਿਹਲਾ ਂਕਈ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਲਈ ਿਤਆਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡ ੇਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਅਤ ੇਸਰਜਰੀ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦੇ ਜੋਖਮ 5 ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।  

■ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗ ੇ
ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

■ ਜੇ ਤੁਆਡ ੇਦੰਦਾ ਂ(ਅਸਲੀ ਜਾ ਂਨਕਲੀ) ਿਹਲਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਦੰਦਾ ਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤ# ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਸਮ[ 
ਤੁਹਾਡ ੇਦੰਦਾ ਂ5 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 5 ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

■ ਜੇ ਤੁਹਾ5 ਲੰਬ ੇਸਮ[ ਤ# ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਹ ੈਿਜਵ[ ਿਕ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਮਾ ਜਾ ਂਬYੌਨਕਾਈਟਸ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਿਸਆਵਾ,ਂ ਿਦਲ ਦੀਆ ਂ
ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਜਾ ਂਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪYੈਸ਼ਰ, ਤੁਹਾ5 ਆਪਣੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਰਜਰੀ ਤ# ਪਿਹਲਾ ਂਕੰਟਰੋਲ ਹਨ। 

■ ਸਰਜਰੀ ਤ# ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਗਤੀਿਵਧੀ 5 ਵਧਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਿਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾ ਂ
ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਿਧਐਨ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤ# ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਿਲਆ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਜੋੜਾ ਂਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹ ੈਤਾ ਂਤੁਹਾ5  
ਤੈਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

■ ਆਪਣ ੇਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਮ[ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤ ੇਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆ ਂ
ਬੈਟਰੀਆ ਂਿਲਆਓ। ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤ# ਪਿਹਲਾ ਂਅਤ ੇਬਾਅਦ ਿਵਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਰਸਾਲੇ,  ਬੁਝਾਰਤ ਜਾ ਂਸੰਗੀਤ ਿਲਆਓ। 

■ ਘਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਤ# ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹ ੈਅਤ ੇਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾ ਂਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ 5 ਦੱਸੋ ਿਕ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਕਵ[ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸ' ਕੀ ਖਾਵ#ਗ,ੇ ਕੀ ਤੁਹਾ5 ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹ ੈਜਾ ਂਘਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ 5 ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂ
ਤੁਹਾਡ ੇਚੂਲੇ ਜਾ ਂਗੋਡ ੇਬਦਲਣ ਲਈ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ 5 ਰੀੜB ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਐਨੇਸਥੇਿਟਕ, ਇਕ ਆਮ ਐਨੇਸਥੇਿਟਕ, ਨਰਵ ਬਲੌਕ 
ਅਤ ੇਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੇਸਥੈਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤ# ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹ।ੈ 

ਰੀੜ$ ਦੀ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ 
ਰੀੜB ਦੀ ਟੀਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਦੋਨf  ਚੂਲਾ ਅਤ ੇਗੋਡ ੇਬਦਲਣ ਲਈ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਰੀੜB ਦੀ ਟੀਕੇ ਲੋਕਲ 
ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਐਪੀਡੂਰਲ ਲਈ, ਐਨੇਸਥੈਿਟਸਟ ਰੀੜB ਦੇ ਿਵਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ  
(ਐਪੀਡੂਰਲ ਕੈਥੀਟਰ) ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਵਾਧੂ ਸਥਾਨਕ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੇ 
ਪYਭਾਵ ਰੀੜB ਦੀ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਤ# ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬ ੇਸਮ[ ਤਕ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾ5 ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਲੰਬ ੇਸਮ[ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜB ਦੀ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ# ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  
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ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿਥਤੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦ# ਐਨੇਸਥੈਿਟਸਟ ਰੀੜB ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਐਨੇਸਥੈਿਟਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਪੀਡੂਰਲ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

■ ਜੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਲੰਬ ੇਸਮ[ ਤਕ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈ

■ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਓਪYੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤ# ਿਤੰਨ ਘੰਿਟਆ ਂਤ# ਵੱਧ ਸਮ[ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਿਂਕ, ਇੱਕ ਐਪੀਡੂਰਲ ਤੁਹਾ5 ਲੰਬ ੇਸਮ[ ਲਈ ਬdਡ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀ  ਐਨੇਸਥੇਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰਾ 
ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੱਕ ਐਪੀਡੂਰਲ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਪਰਚੇ ਤ# ਦੇਖੋਐਪੀਡੂਰਲ ਸਰਜਰੀ ਤ# ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾ^ਦਾ ਹਿੈਜਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵdਬ ਸਾਇਟ ਤੇ 
ਉਪਲੱਬਧ ਹ:ੈ www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  

ਇੱਕ ਆਮ ਐਨੇਸਥ3ਿਟਕ 
ਇੱਕ ਆਮ ਐਨੇਸਥੇਿਟਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਸੰੁਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ' ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ' ਕਰਦੇ। ਤੁਸ' 
ਪYਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 

■ ਐਨੇਸਥੇਿਟਕ ਦਵਾਈਆ ਂ(ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਸ) 

■ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ 

■ ਿਕਸੇ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂ5 ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ। 

ਿਜਸ ਸਮ[ ਤੁਸ' ਸੰੁਨ ਹੋਵੋਗ ੇਤੁਹਾ5 ਤੁਹਾਡ ੇਗਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ , 5 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਆਕਸੀਜਨ 
ਅਤ ੇਐਨੇਸਥੇਿਟਕ ਗੈਸਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਫੇਫਿੜਆ ਂਤੱਕ ਜਾਣਯਗੋ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ5 ਅਿਜਹੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂ5 ਆਰਾਮ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤੁਸ' ਆਪਣ ੇਆਪ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ' ਹੋਵੋਗ ੇਅਤ ੇਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਮਸ਼ੀਨ (ਵbਟੀਲੇਟਰ) ਦੀ ਵਰਤ# ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸ' ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹ ੋਜਾਓਗੇ। 

ਜਦ# ਤੁਹਾਡਾ ਅਪYੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਐਨੇਸਥੇਿਟਕ ਰੋਿਕਆ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਸ' ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਦੇਂ ਹ।ੋ 

ਨੁਕਸਾਨ 
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤ# ਬਾਅਦ ਇੱਕਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਐਨੇਸਥੇਿਟਕ  ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਨਹ' ਪਹੁੰਚਾ^ਦਾ। 

ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੋਸਕਦੀ, ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਬਮਾਰ, ਸੁਸਤ ਜਾ ਂਖੁਰਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਤ# 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਉਹ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਪYੇਸ਼ਨ ਤ# ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਦਾ ਪYਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਰਵ ਬਲੌਕ (ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਨਕ ਐਨਸਥੈਸਿਟਕ 
ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਦੇਂ ਹਨ), ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਰੀ ਐਨੇਸਥੇਿਟਕ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਟੀਕੇ 
ਲਗਾਉਣ)ੇ ਜਾ,ਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਰੀੜB ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਐਨੇਸਥੇਿਟਕ ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਸ' ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਤ# ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜB ਸਕਦੇ ਹ ੋਐਨੇਸਥੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵdਬ ਸਾਈਟ 
ਤ ੇਉਪਲੱਬਧ ਹ:ੈ www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  

ਇੱਕ ਨਰਵ ਬਲੌਕ 
ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਨਸਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ 5 ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ, ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ-
ਵੱਖਰੇ ਨਸ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੇਸਥੇਿਟਕ ਅਲਟlਾਸਾ^ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਸ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 
ਘੰਿਟਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਸੰੁਨ ਅਤ ੇਦਰਦ-ਰਿਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ ਬਲੌਕ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਸਮ[ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ' 
ਆਪਣੀ ਲੱਤ 5 ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਯੋਗ ਨਹ' ਹ ੋਸਕੇ। 

ਇੱਕਲੇ ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਆਪYੇਸ਼ਨ ਨਹ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾ5 ਇੱਕ ਰੀੜB ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤ ੇਇੱਕ ਆਮ ਐਨੇਸਥੇਿਟਕ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਵੇਗੀ। 
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ਫਾਇਦੇ 
ਇੱਕ ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਕੁਝ ਘੰਿਟਆ ਂਲਈ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤ ੇਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਨ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ 
ਬੇਹਤਰ ਿਰਕਵਰੀ ਅਤ ੇਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਅਤ ੇਪੀਣ ਵੱਲ 5 ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਨੁਕਸਾਨ 
ਹਾਲਾਿਂਕ ਤੁਹਾਡ ੇਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਿਬਹਤਰ ਹ,ੈ ਨਸਾ ਂਦਾ ਬਲੌਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ 5 ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਤੁਰਨ ਤ# 
ਪਿਹਲਾ ਂਸਮਾ ਂਵਧਾ ਸਕਦਾ। 

ਜ਼ਖ਼ਮ ਰਾਹA ਘੁਸਪੈਠ 
ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤ ੇਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ ਤ# ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਦਵਾਈ, ਜੋ ਿਕ ਆਪYੇਸ਼ਨ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇ
ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਆਪYੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਜਨ ਵਲ#◌ਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਆਪYੇਸ਼ਨ ਤ# ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਰਾਮ 
ਦੇਣ ਲਈ ਰੀੜB ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾ ਂਆਮ ਅਨਸਿਥਟੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਲਾਸਕਟ ਦੀ ਿਟਊਬ 
ਜੋੜ ਤ ੇਟੀਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ । 

ਫਾਇਦੇ 
ਇਹ ਲੱਤ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ 5 ਪYਭਾਿਵਤ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾ,ਂ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ 5 ਸੁਧਾਰਦਾ ਹ।ੈ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹ,ੈ 
ਪਰ ਤੁਸ' ਜਲਦੀ oਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗ ੇਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਨਸਾ ਂਦਾ ਬਲਾਕ ਹ।ੈ 

ਿਸਡੇਸ਼ਨ 
ਆਪYੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਅਤ ੇਨ'ਦ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਰੀੜB ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਵਰਤ# 
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 

■ ਿਸਡੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ(ਿਜਵ[ ਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਦਰਿਮਆਨੀ ਜਾ ਂਡੂੰਘੀ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ)। 

■ ਜੋ ਲੋਕ ਿਸਡੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ7ਾ ਂਕੋਲ ਅਕਸਰ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਜਾਗਣ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਯਾਦਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤ# ਿਸਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਉਨ7ਾ ਂ5 ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ' 
ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ 

ਸਾਡ ੇਤੁਸ' ਿਸਡੇਸ਼ਨ (ਬੇਹੇਸ਼ੀ) ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ ਜੋ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  

ਆਪ/ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦਨ 
ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾG ਖਾਣ ਪੀਣ G ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 
ਜਾ ਂਫੇਫਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ5 ਡਾਇਬੇਿਟਜ਼ ਹੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਹਸਪਤਾਲ ਰਾਹ' ਚੈਕ ਕਰੋਕਦ1 ਖਾਣ ਅਤ ੇਪੀਣ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਡਾਇਬੇਿਟਜ਼ 
ਦੀ ਦਵਾਈ  ਆਪYੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਕਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ< ਿਸਗਰਟ ਪ<ਦੇ ਹੋਤੁਸ' ਆਪYੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਸਗਰਟ ਨਹ' ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾ5 ਵੀ ਵੇਪ ਨਹ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ< ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪYੀ ਅਸੈਸਮbਟ ਟੀਮ ਵਲ# ਉਸ ਿਦਨ ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੋਲ਼ੀਆ ਂਲੈਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਬਾਰੇ  
ਤੁਹਾ5 ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸ' ਇੱਕ ਘੱੁਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੋਲ਼ੀਆ ਂਲੈ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ< ਕੋਈ ਵੀ ‘ਖੂਨ ਪਤਲਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲEਦ ੇਹੋਿਜਵ[ ਿਕ ਵਾਰਫlੇਨ, ਕਲੋਪੀਡੋਗਰਲ ਜਾ ਂਰੀਵਰੋਕਸਾਬਨ, ਤੁਹਾ5 
ਆਪਣ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾ5 ਕਦ# ਉਨ7ਾ ਂਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਿਂਕ, 
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ਇੱਥੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸ' ਇਹ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈਣੀਆ ਂਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ ਅਤ ੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ' ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਆ^ਦ ੇਹ,ੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਵਾਰਡ 5 ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਐਨੈਸਥੀਸਟ G ਿਮਲੋ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੈਸਥੀਸਟ ਤੁਹਾਡ ੇਆਪYੇਸ਼ਨ ਤ# ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ5 ਿਮਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ' ਉਨ7ਾ ਂ5 ਿਮਲੇ ਨਹ' ਪਿਹਲਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 
ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਐਨੈਸਥੀਿਟਕ ਚੋਣ ਿਵੱਚ# ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ  ਿਕਹੜੀ ਢੁੱਕਵ' ਹ।ੈ 

ਤੁਸ' ਐਨੇਸੀਥਸ਼ੀਆ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਦੇ ਜੋ oਚ ਿਸੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, 5 ਵੀ ਿਮਲ ਸਕੋਗ।ੇ ਤੁਸ' ਸਾਡੀ ਵੈਬ 
ਸਾਈਟ ਤ ੇਉਨ7ਾ ਂਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤ ੇਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜB ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team  

‘ਪ8ੀ-ਮੈਡ’ (ਪ8ੀਮੇਡੀਕੇਸ਼ਨ) ਹੋਣਾ 
ਇਹ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਨਾ ਂਹਨ ਜੋ ਐਨੇਸਿਥਿਟਕ ਤ# ਪਿਹਲਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਥੇ ਿਬਮਾਰੀ 5 ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ 
ਤੇਜ਼ਾਬ 5 ਘਟਾਉਣ, ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਂਆਰਾਮ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹ ੋ
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਜਦ+ ਤੁਹਾG ਆਪ8ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ 
■ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮbਬਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। 

■ ਤੁਸ' ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣ ੇਗਲਾਸ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਅਤ ੇਦੰਦਾ ਂ5 ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਦ# ਤੱਕ ਤੁਸ'  ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ 
ਨਹ' ਹ ੋਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾ5 ਐਨੇਥੀਸੀਆ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਤੁਸ' ਉਨ7ਾ ਂ5 ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ ੋਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਮ 
ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਨਹ' ਹ।ੈ 

■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਲੋਕਲ ਜਾ ਂਖੇਤਰੀ ਐਨੇਸਥੀਿਟਕ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਤੁਸ' ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹdਡਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟlਾਿਨਕ 
ਡੀਵਾਇਸ  ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ ੋ(ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਜਾਚਂ ਕਰੋ)। 

■ ਤੁਸ' ਥੀਏਟਰ ਤ ੇਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮbਬਰ ਨਾਲ, ਜਾ ਂਤੁਸ' ਵ7ੀਲਚੇਅਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਬdਡ ਜਾ ਂਟਰਾਲੀ ਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਸ' ਤੁਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਸ' ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦਾ ਡlੇਿਸੰਗ ਗਾਉਨ ਅਤ ੇਸਿਲੱਪਰ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਿਨਯਮਤ ਜਾਚਂਾਆਂਪYੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤ ੇਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਤ# ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਹਾ5 ਕੁਝ ਸਵਾਲ 
ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗ ੇਿਜਵ[ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸ' ਕਰਵਾ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਖੱਬ ੇਜਾ ਂਸੱਜੇ ਪਾਸੇ (ਜੇ ਲਾਗ ੂਹੋਵ)ੇ, 
ਤੁਸ' ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦ# ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਂਕੁਝ ਪੀਤਾ ਹ ੈਜਾ ਂਤੁਹਾ5 ਐਲਰਜੀ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹ'। ਸਾਰੇ ਹਸਤਪਤਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆ ਂ
ਜਾਚਂਾ ਂਆਮ ਹਨ। 

ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣਾ। 
ਤੁਹਾ5 ਅਨੈਸਥੇਿਟਕ ਕਮਰੇ ਜਾ ਂਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾ5 ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪYਾਪਤ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।  ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾ5 ਮਸ਼ੀਨਾ ਂ
ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਿਦਲ ਦੀ ਦਰ, ਬਲੱਡ ਪYੈਸ਼ਰ ਅਤ ੇਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਅਤ ੇਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ) 5 ਮਾਪਣਗੀਆ।ਂ 

ਪਤਲੀ ਨਰਮ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ (ਕੈਨੁਅਲਾ) 5 ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਥ ਜਾ ਂਬਾਹਂ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਈ 
ਦੀ ਵਰਤ# ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 
ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ (ਜਾ ਂਉਨ7ਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਪYੈਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਪੂਰੇ 
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਨੇਿੜq ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ 5 
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ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ' ਜਾਗ ਰਹ ੇਹ ੋਜਾ ਂਬੇਹੋਸ਼ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਅਨੈਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾ5 ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਆਰਾਮ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਖੂਨ ਚੜ\ਾਉਣਾ 
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਂਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡ ੇਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਲੋੜ ਪbਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ 5 ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਚੜBਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਤੁਸ' ਖੂਨ ਚੜBਾਉਣ ਅਤ ੇਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਸਰਜਨ ਜਾ ਂ
ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸ' NHS ਦੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ# ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪYਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 
www.nhs.uk/conditions/blood-transfusion  

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ+ ਬਾਅਦ 
■ ਤੁਹਾ5 ਆਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਿਰਕਵਰੀ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

■ ਤੁਹਾ5 ਿਰਕਵਰੀ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤ# ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪYਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ 
ਹੋਣਗ।ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦੀ ਦਰ, ਬਲੱਡ ਪYੈਸ਼ਰ ਅਤ ੇਆਕਸੀਜਨ ਪਧੱਰ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾ5 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਲਕੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਰਾਹ' ਆਕਸੀਜਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾ5 ਿਡlਪ (ਤੁਹਾਡੀ 
ਕੈਨੁਅਲਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਤਰਲ ਵਾਲਾ ਬੈਗ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹ' ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ) ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

■ ਜੇ ਤੁਹਾ5 ਦਰਦ ਜਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ 5 ਉਦ# ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

■ ਤੁਹਾ5 ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

■ ਜਦ# ਿਰਕਵਰੀ ਰੂਮ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤ# ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ' ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਚੱੁਕੇ ਹ ੋਤਾ ਂਿਫਰ 
ਤੁਹਾ5 ਵਾਪਸ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ 
ਕਮਰ ਜਾ ਂਗੋਿਡਆ ਂ5 ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਉਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡ ੇਆਪYੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਰਦ 5 
ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪYਿਕਿਰਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡ ੇਆਪYੇਸ਼ਨ ਤ# ਬਾਅਦ ਦਰਦ 
ਿਨਵਾਰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਦ 5 ਸਿਹਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾ5 oਠਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨਵ[ ਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤ# ਕਰਨੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਦਰਦ 5 ਪੂਰੀ ਤਰ7ਾ ਂਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ' ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਥੋੜBਾ-ਮੋਟਾ ਦਰਦ ਸਿਹਣ 
ਕਰਨਾ ਪbਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਢੰਗ ਹਨ: 

ਿਨਗਲਣ ਲਈ ਿਪਲ, ਗੋਲੀ ਜਾ ਂਤਰਲ 
ਕਮਰ ਅਤ ੇਗੋਡ ੇਬਦਲਣ ਤ# ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤ# ਵੱਧ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਹ।ੈ 

ਕਬਜ਼ ਖੋਲਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੱਤੀ 
ਇਹ ਮੋਮੀ ਗੋਲੀਆ ਂਤੁਹਾਡ ੇਿਪਛਲੇ ਰਸਤੇ (ਗੁਦਾ) ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਕਦੇ-ਕਦਾr ਹੀ ਵਰਤ# ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ 
ਹ।ੈ 

ਨਰਵ ਬਲਾਕ ਅਤ ੇਐਪੀਿਡਉਰਲ 
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ# ਘੰਿਟਆ ਂਜਾ ਂਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪYਭਾਵੀ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਖਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ 
ਇਹ ਤੁਹਾ5 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ# ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਿਟਆ ਂਲਈ ਆਰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
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ਟੀਕੇ 
ਨਸ ਿਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਟੀਕਾ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਲੱਤ ਜਾ ਂਪੱੁਠੇ ਦੀ ਮਾਸਂਪੇਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹ।ੈ ਦਰਦ ਤ# ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆ ਂਵੀ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਵ[ ਿਕ ਮੋਰਿਫਨ, ਪੇਥੀਡੀਨ ਜਾ ਂਕੋਡੀਨ। 

ਕਦੇ-ਕਦਾr, ਦਰਦ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹ' ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ5 ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਰਸ 5 
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਉਨ7ਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਮਾੜੇ-ਅਸਰ, ਆਮ ਘਟਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ 
ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ[ ਿਵੱਚ ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੋਖਮ 5 ਪੂਰੀ ਤਰ7ਾ ਂਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ 
ਨਹ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਧੁਿਨਕ ਉਪਕਰਣ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆ ਂਨੇ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ 5 
ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪYਿਕਿਰਆ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਮ ਪਰਚੇ 
ਵੇਖੋ: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  

ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਤ# ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਿਪਆਸ ਲੱਗਣਾ, ਕੰਬਣੀ ਿਛੜਨਾ ਅਤ ੇ
ਨੀਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮ[ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ;ੈ ਪਰ ਅਿਜਹਾ  60 ਸਾਲ ਤ# ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 

ਦੰਦਾ ਂਅਤ ੇਨਸਾ ਂ5 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਦਵਾਈ ਤ# ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਜੋਖਮ 
10,000 ਿਵੱਚ# 1 ਿਵਅਕਤੀ 5 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹ।ੈ 

ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਤ# ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ (20,000 ਿਵੱਚ# 1) ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹ ੈਿਕ 
ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਿਸਹਤਮੰਦ 100,000 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਵੱਚ# 1 ਿਵਅਕਤੀ 5 ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਅਤ ੇਜੋਖਮਾ ਂ5 ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ5 
ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾ5 ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ# ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਤ# ਬਚਣ ਲਈ ਲਈਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂ
ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਤੁਸ' ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆ ਂਆਮ ਘਟਨਾਵਾ ਂਅਤ ੇਜੋਖਮਾ ਂਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  
ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮ[ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਜਾ ਂਫੇਫਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜੰਮਣ 
ਅਤ ੇਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤ ੇਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ  ਅਤ ੇਇੱਥ# ਤੱਕ ਿਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ5 ਆਪਣ ੇਸਰਜਨ, 
ਅਨੈਸਥੀਿਸਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਪੂਰਵ-ਮੁਲਾਕਂਣ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਨ7ਾ ਂਜੋਖਮਾ ਂਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
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ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 5 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 5 
ਗਾਈਡ ਵਜ# ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਰਚੇ 5 ਸਲਾਹ ਵਜ# ਨਹ' ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ 5 ਿ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 5 Translators without Borders ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮਊਨਟੀ ਵਲ# ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਅਨੁਵਾਦ ਦੀ 
ਕੁਆਲਟੀ 5 ਿ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।ੈ 

ਸਾ2 ਦੱਸੋ ਤੁਸ6 ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 
ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾ5 ਤੁਹਾਡ ੇਸੁਝਾਵਾ ਂਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।  

ਜੇ ਤੁਸ' ਕੁਝ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਂਸਾ5 ਇਸ 'ਤੇ 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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