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ਮੋਢੇ, ਬ&ਹ ਜ& ਹੱਥ ’ਤੇ 
ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਨਸ ਬਲੌਕ 
ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ'ਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੋਢੇ, ਬ7ਹ ਜ7 ਹੱਥ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਸ 

ਬਲੌਕ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨE 7 ਲੋਕ7 ਲਈ ਿਵFੇF ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 

ਆਮ ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ, ਜ7 ਿਜਨE 7 ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ ਿਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ7 ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨE 7 ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਿਕਸੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ'ਟ ਐਨਾਸਥੈ'ਿਟਸਟ7 ਦੁਆਰਾ ਉਨE 7 ਮਰੀਜ਼7 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ 

ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਸ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। 

ਨਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਬਰੈਿਚਅਲ ਪਲੈਕਸੱਸ ਬਲੌਕ 

ਬਰੈਿਚਅਲ ਪਲੈਕਸੱਸ  ਨਸ- ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ 

ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ- ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ ਨੰੂ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਅਿਹਸਾਸ ਪCਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤE ਲੈ ਕ ੇ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ Fਗਲ- ਦੇ ਪੋਿਟਆਂ ਤੱਕ। 

ਬਰੈਿਚਅਲ ਪਲੈਕਸੱਸ ਬਲੌਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ, ਹੰਸਲੀ ਜ- ਕੱਛ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਲ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨK - ਨਸ- ਦੇ ਰਾਹL ਜਾਣਕਾਰੀ (ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ- ਸਮੇਤ) ਦੇ ਲ-ਘ ੇਨੰੂ 'ਬੰਦ (ਬਲੌਕ)' ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਟੀਕ ੇਤE ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ ਸੁੰ ਨ, ਭਾਰੀ ਤੇ ਸਿਥਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹL ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵP 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਮP ਿਹਲਜੁਲ ਅਤੇ ਬ-ਹ ਦਾ ਿਖੱਚਣਾ ਜ- ਧੱਿਕਆ ਜਾਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜਦE ਇਸ 

ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਹਲਾਇਆ ਜ-ਦਾ ਹੈ।  

ਬਰੈਿਚਅਲ ਪਲੈਕਸੱਸ  ਬਲੌਕ ਨੰੂ ਮੋਢੇ ਅਤੇ/ਜ- ਬ-ਹ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜ-ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤE ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  –  ਇਹ ਉਨK - ਮਰੀਜ਼- ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਿਜਨK - ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨK - ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸ ੇਆਮ ਦਵਾਈ ਤE ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ 
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ਿਵੱਚ ਪਾFਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੌਕ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ 

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤE ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵP ਿਕ ਕਿਚਆਣ ਹੋਣਾ ਜ- 

ਗਲਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੀਫ਼ਲੈWਟ ਤੁਸL ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ  ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤE ਉਪਲਬਧ 

ਹੈ:  www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi) 

ਜੇ ਤੁਸL ਚਾਹੋ, ਤ- ਜਦE ਤੁਸL ਬਰੈਿਚਅਲ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਟੀਕ ੇਲਗਵਾਓਗੇ ਅਤੇ/ਜ- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸL ਸੁਸਤ ਜ- ਿਨੰਦਰਾਏ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰK- ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹL ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। 

ਬਰੈਿਚਅਲ ਪਲੈਕਸੱਸ ਬਲੌਕ ਸਰਜਰੀ ਤE ਬਾਅਦ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਦ ਤE ਰਾਹਤ ਪCਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ-ਿਕ ਕੁਝ 

ਖੇਤਰ- ਿਵੱਚ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਘਟੀ ਜ- ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਦਵਾਈ 

(ਐਨਾਸਥੈWਿਟਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਤE ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸL ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੇਸੁਧ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਸਥੈWਿਟਸਟ ਉਪਲਬਧ ਚੋਣ- ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤE ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਸਾਰੇ ਐਨਾਸਥੈWਿਟਸਟ ਇਨK - ਮਾਹਰ ਨਸ ਬਲੌਕ ਦੀ ਪCਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਨਹL ਹੋਣਗੇ।  

ਬਰੈਿਚਅਲਪਲੈਕਸੱਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਲਾਭ 

■ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਤE ਿਬਹਤਰ ਰਾਹਤ।  

■ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ – ਇਨK - ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਚਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਜ਼ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸL ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮP ਲਈ ਲ\ਦੇ ਹੋ ਤ- ਵਧੇਰੇ ਟਾਵP ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਇਨK - ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ 

ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

■ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਤE ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੇ ਜੋਖਮ- ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪCਭਾਵ- ਸਮੇਤ। ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਦਵਾਈ 

ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾੜੇ ਪCਭਾਵ- ਿਵੱਚ ਕਿਚਆਣ, ਗਲਾ ਪਕਣਾ ਅਤੇ ਘੂਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

■ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੇਤੀ ]ਠ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਿਫਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤE ਵਧੇਰੇ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 

ਹੋਰ ਨਸ ਬਲੌਕ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੱਥ ਜ- ਬ-ਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤ- ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਸ ਬਲੌਕ ਬ-ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ, 

ਹੱਥ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨ̀ੜ ੇਵਾਲੀਆਂ ਨਸ- ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਸਥੈWਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਕਲਪ- ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰੀਜਨਲ ਐਨਾਸਥੀਆ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, RA-UK, ਨ̀ ਮਰੀਜ਼- ਲਈ ਨਸ ਬਲੌਕ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 

ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਨਸ ਬਲੌਕ: ਮਰੀਜ਼- ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 
www.ra-uk.org/index.php/patient-info-video  
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ਸਰਜਰੀ ਤ& ਪਿਹਲ+ 
ਜੇ ਤੁਸN ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ7 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ 

ਤQ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜ7 ਿਦਨ ਪਿਹਲ7 ਪSੀਓਪਰੇਿਟਵ ਅਸੈ'ਸਮTਟ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਖੇ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ 

ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤQ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਦੇ ਲਈ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਪSਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਲਆਓ:  

■ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਸਖ਼ੇ ਜ- ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਨK - ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਕੇਿਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਆਓ 

■ ਜੇ ਤੁਸL ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲ\ਦੇ ਹੋ, ਤ- ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪCੀ-ਅਸੈWਸਮ\ਟ ਟੀਮ ਨੰੂ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤE ਪਿਹਲ- ਇਨK - ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ- ਨਹL 

■ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ- ਿਵਖੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟ- ਅਤੇ ਇਲਾਜ- ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ  

■ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆਵ- ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ- ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ  

■ ਬਲੱਡ ਪCੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਲਏ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਐਨਾਸਥੈWਿਟਸਟ ਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਖੇ ਿਮਲੋ। ਨਹL ਤ- ਤੁਸL ਆਪਣੇ ਐਨਾਸਥੈWਿਟਸਟ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ 

ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲੋਗੇ।  

ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸ2 ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਐਨਾਸਥੈ;ਿਟਸਟ ਤ> ਪੱੁਛਣੇ ਚਾਹੋ 
1 ਟੀਕਾ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? 

2 ਮੈਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ? 

3 ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤE ਕੋਈ ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਹਨ? 

4 ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਤE ਕੋਈ ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੈ?  

5 ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤE ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕੀ ਹੈ? 

6 ਜੇ ਬਲੌਕ ਕੰਮ ਨਹL ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ- ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਕ ੁਅਕਸਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

7 ਮੇਰੀ ਬ-ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਵ-ਗ ਕਦE ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗੀ? 

8 ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਬਲੌਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪCਭਾਵ- ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤ- ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
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ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੱਧ ਵਧੀਆ, ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਸCੋਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰK- ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੀਫ਼ਲੈWਟ ਿਮਲ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈWਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ 

ਅਨੀਸਿਥਿਟਕ ਿਡਪਾਰਟਮ\ਟ ਜ- ਪCੀ-ਅਸੈWਸਮ\ਟ ਕਲੀਿਨਕ ਤE ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 
ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿਹਦਾਇਤ7 ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 

ਿਹਦਾਇਤ7 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (ਐਨਾਸਥੈ'ਿਟਕ) ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਜ7 ਤਰਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ7 ਇਹ Yਪਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ 

ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ ਬਲੌਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨ̀ੜੇ ਿਕਸ ੇਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬਰੈਿਚਅਲ ਪਲੈਕਸੱਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਜ- ਤ- ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛ ਿਵੱਚ, ਜ- ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੰਸਲੀ 

ਦੇ ਨ̀ੜ ੇਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਸ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਨ̀ੜ,ੇ ਜ- ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ, ਗੱੁਟ ਜ- ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ 

ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕ ੇਤE ਪਿਹਲ- ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ- ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼-ਤ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਾਵਲੇ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ। ਜੇ ਤੁਸL ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ- ਇਹ ਟੀਕ ੇਤE ਪਿਹਲ- ਜ- 

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਟੀਕ ੇਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਦਵਾਈ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੀਕਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਜਦE ਇਹ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ- ਥੋੜKੀ ਿਜਹੀ ਚੁਭਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਐਨਾਸਥੈWਿਟਸਟ ਅਲਟCਾਸਾbਡ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ/ਜ- ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤE ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਸ- ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ 

ਨੰੂ ਮਰੋੜਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ- ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕਾ ਿਕਸ ੇਨਸ ਿਵੱਚ ਕੈਨੂਲਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਕੈਨੂਲਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੀਫ਼ਲੈWਟ ਤੁਸL ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰ ਨ 
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ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤE ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  

ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤE ਪਿਹਲ- ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ ਿਨWਘਾ ਿਜਹਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨੀ cੁਰੂ ਕਰ 

ਦੇਵੇਗੀ। ਟੀਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 20 ਤE 40 ਿਮੰਟ- ਤਕ ਦਾ ਸਮ- ਲ\ਦਾ ਹੈ। ਐਨਾਸਥੈWਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 

ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝਰਨਾਹਟ- ਦੀ ਜ-ਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਥੀਏਟਰ ਿਵਚ ਉਦE ਤੱਕ ਨਹL ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦE ਤਕ ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹL ਹੰੁਦੀ ਿਕ ਬਲੌਕ 

ਚੰਗੀ ਤਰK- ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਬਲੌਕ ਪੂਰੀ ਤਰK- ਕੰਮ ਨਹL ਕਰਦਾ, ਤ- ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਲ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਦਰਦ ਤE ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਜ- ਸੁੰ ਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਮ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇcਕc ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਓਪਰੇEਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਇਕ ਸਕCੀਨ ਨੰੂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸL ਸਰਜਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕ,ੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸL ਅਿਜਹਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 

ਹੋਵੋ।  

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈWਡਫੋਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਡਵਾਈਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕ ੋ– 

ਪੱੁਛੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ।  

ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵP ਭਰੀ ਜਗKਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ – ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਤE ਅੱਠ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਕ ਮ\ਬਰ ਪੂਰੀ 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮ\ਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਅਨੀਸਥੀਸੀਆ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੰੂ ਵੀ ਿਮਲੋ, ਜੋ ]ਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪCਾਪਤ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਤੁਸL ਸਾਡੀ ਵੈWਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਨK - ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਅਨੀਸਥੀਸੀਆ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜK ਸਕਦ ੇਹੋ: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team  

ਜੇ ਤੁਸL ਸੈਡੇਸ਼ਨ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ- ਤੁਸL ਿਢੱਲੇ ਅਤੇ ਿਨੰਦਰਾਏ ਿਜਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ਫ਼ੇਸਮਾਸਕ ਦੇ 

ਰਾਹL ਆਕਸੀਜਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦ- ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲ-ਿਕ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਧੰੁਦਲੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ। 

ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੀਫ਼ਲੈWਟ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਸੈਡੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  

ਜੇ ਤੁਸL ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਲ\ਦੇ ਹੋ ਤ- ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹL ਹੋਵੇਗਾ। 

  



www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 6 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ> ਬਾਅਦ 
ਜਦE ਬਲੌਕ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮP ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦE ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਮਾਸਪੇcੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ cੁਰੂ ਨਹL ਕਰ ਿਦੰਦੀਆਂ ਉਦE ਤੱਕ ਇਸਨੰੂ ਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜ਼ਮਰKਾ ਦੇ ਕੰਮ- ਨੰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਸ ੇਦੀ ਲੋੜ ਪਵ।ੇ 

ਿਜਵP ਿਜਵP ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ Fਗਲ- ਿਵੱਚ ਚੁਭਵ- ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਬਲਕੁਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬ-ਹ ਨੰੂ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਗਲੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸL ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰK- ਖਬਰ ਨਹL ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ – ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਵਜE ਇਸ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਬੇਿਹਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

■ ਸੇਕ ਦੇ ਸਰੋਤ- ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖ,ੋ ਿਜਵP ਿਕ ਅੱਗ ਜ- ਰੇਡੀਏਟਰ। ਜਦE ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ ਬੇਿਹਸ ਜ- ਸੁੰ ਨ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ- ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹL ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾੜ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

■ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ- ਘਰੇਲ ੂਉਪਕਰਣ- ਦੀ ਵਰਤE ਕਰਨ ਤE ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜਦE ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹL ਹੰੁਦਾ 

ਤ- ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

■ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਿਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੌਕ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤE ਪਿਹਲ- ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਦ ਤE ਰਾਹਤ 

ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ cੁਰੂ ਕਰ ਿਦਓ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕFਿਕ ਦਰਦ ਿਬਲਕੁਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ cੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਲੇਰੀ ਮਦਦ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜ\ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ- ਤE ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ: 

■ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਗੈਰ ਿਕਸ ੇਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਫੁਲਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

■ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤੱਖਾ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਿਵੱਚ ਨਹL ਆFਦਾ। 

ਜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਿਦਨ- ਮਗਰE ਬਲੌਕ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰK- ਖਤਮ ਨਹL ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ- ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼- 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਮਾੜੇ ਪLਭਾਵ, ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 
ਆਧੁਿਨਕ ਐਨੱਸਥੀਸੀਆ ਿਵੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵ- ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹL ਹੰੁਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰK- ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹL 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਧੁਿਨਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਣ- ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਨ̀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰKਆਂ ਿਵੱਚ 

ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪCਿਕਿਰਆ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਬਦ- ਅਤੇ ਅੰਕ- ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰK- ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੇਲ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕੀਤਾ ਜ-ਦਾ ਹੈ। 
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ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ- ਤE ਬਚਣ ਲਈ ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਨK - ਿਵੱਚE ਿਕਸ ੇਵੀ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨK - ਤE ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆ ਂਜ-ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਯੋਗ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸL ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੰਿਨਆਂ ਤE ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪCਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  

ਬ7ਹ ਿਵੱਚ ਨਰਵ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਜੋਖਮ 

■ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਟੀਕਾ: ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਘੱਗਾਪਣ, ਲਟਕਦ ੇਪਪੋਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਪCਭਾਵ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਵP-ਿਜਵP ਬਲੌਕ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜ-ਦੇ ਹਨ।  

■ ਹੰਸਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟੀਕਾ: ਇਸ ਿਵੱਚ ਟਾਵ- ਿਜਹਾ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 1,000 ਿਵੱਚE 1 ਤE ਘੱਟ ਲੋਕ- ਿਵੱਚ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ 

ਕੱਜਣ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜE ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੇਫੜੇ ਿਵੱਚ ਿਨਘਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਿਜਸਨੰੂ 

ਿਨਊਮੋਥੋਰੈਕਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਿਵਚਾਲੇ ਜਗKਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਲੂਰਲ ਸਪੇਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਵੱਚ ਹਵਾ 

ਦਾਖਲ ਹੋ ਜ-ਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ – ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਔਖਾ 

ਆFਦਾ ਹੈ, ਤ- ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਨਕਾਸ (ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਇੱਕ 

ਨਲੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵ।ੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸL ਆਪਣੇ ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਨੰੂ 

ਆਖ ਸਕਦ ੇਹੋ।   

■ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥ-ਵ-: ਿਕਸ ੇਲਹੂ ਨਾੜੀ ਦਾ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਮ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ – ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ 

ਲਹੂ ਦੇ ਿਕਸ ੇਿਰਸਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਗKਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ।  

■ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਜ- ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਟਾਵ- ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਨK - ਦਾ ਪCਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨK - ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵ- ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਸ7 ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

■ ਬCੈਕੀਅਲ ਪਲੈਕਸੱਸ ਬਲੌਕ ਕਾਰਨ ਨਸ- ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮP ਦੇ ਨਸ- ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜE ਅਿਹਸਾਸ ਜ- ਤਾਕਤ 

ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ- ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਦਰਸਾFਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਇਹ 700 ਿਵੱਚE 1 ਤE ਲੈ ਕ ੇ5,000 ਿਵੱਚE 1 ਬਲੌਕ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ –  ਭਾਵ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਵਰਲਾ ਜ- ਟਾਵ- ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

■ ਜੇ ਤੁਸL ਬ-ਹ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਬਲੌਕ ਲਗਵਾFਦੇ ਹੋ, ਨਸ- ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। 

■ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, 10 ਿਵੱਚE ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬ-ਹ ਿਵੱਚ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ ਜ- ਝਰਨਾਹਟ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮP 

ਤਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਨK - ਮਰੀਜ਼- ਿਵੱਚE 95 ਪCਤੀcਤ ਿਵੱਚ ਛੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ 99 ਪCਤੀcਤ 

ਮਰੀਜ਼- ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
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■ ਿਕਸ ੇਵੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤE ਬਾਅਦ ਨਸ- ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵP ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਿਕF ਨਾ 

ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਓਪਰੇcਨ ਕਰਕੇ, ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸL ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ- ਟੂਰਨੀਿਕਟ ਦੀ ਵਰਤE(]ਪਰੀ 

ਬ-ਹ ]ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਪੱਟੀ, ਜੋ ਿਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤE ਰੋਕਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ 

ਜਗKਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜਸ਼ ਜ- ਪਿਹਲ- ਤE ਮੌਜੂਦ ਿਕਸ ੇਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ, ਿਜਵP ਿਕ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਸ- ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਸ- ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੀਫ਼ਲੈWਟ ਪਿਰਫ਼ਰਲ ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਸ- ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ]ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  

 

ਇਸ ਪਰਚ ੇਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸL ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸL ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 

ਨਹL ਦੇ ਸਕਦ ੇਹ-। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ- ਜ- ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ- ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਅਸL ਇਸ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹL ਕਰਦੇ ਹ-। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ- ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਫ਼ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਚ ੇ

ਨੰੂ ਗਾਈਡ ਵਜE ਵਰਤ ਕ ੇਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚ ੇਨੰੂ ਸਲਾਹ ਵਜE ਨਹL ਮੰਿਨਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ- ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹL ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬੇਦਾਵੇ ਲਈ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।	(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi).	

ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੰੂ Translators without Borders ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮਊਨਟੀ ਵਲE ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨ- ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ 

ਕੁਆਲਟੀ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਲੱਥੇ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅcੁੱ ਧ ਜ- ਗ਼ਲਤ 

ਿਵਆਿਖਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 

 

ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 
ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈWਟ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸL ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵ- ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ-।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸL ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਤ- ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ: 
patientinformation@rcoa.ac.uk  

ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਅਨੀਸਿਥਿਟਸਟ 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
 

ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 
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ਪCਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ- ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈWਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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