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ਆਮ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ 
 

12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨ. ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ 
 
 

ਆਮ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ (ਬੇਹੋ. ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) 
ਆਮ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੀ ਉਦ, ਵਰਤ, ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਜਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ (ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ) ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬੇਹੋ? ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ (ਜ2 ਕਈ ਵਾਰ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਗੈਸ) ਦੀ ਵਰਤ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ, ਡੰੂਘੀ ਨEਦ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਵਾFਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸE ਆਪਣੀ ਪJਿਕਿਰਆ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹE 
ਦੇਖ ਸਕਦ,ੇ ਸੁਣ ਨਹE ਸਕਦ ੇਜ2 ਮਿਹਸੂਸ ਨਹE ਕਰ ਸਕਦ।ੇ 
 
ਸਰਜਰੀਆਂ/ਆਪJੇਸ਼ਨ2 ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ2 ਸਮੇਤ ਕਈ ਪJਿਕਿਰਆਵ2 ਲਈ ਆਮ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੀ ਵਰਤ, ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 
ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਨP 2 ਨQ  ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ/ਜ2 ਟੈਸਟ2 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ, ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ?ੇ? ਿਸਖਲਾਈ ਪJਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਸE ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪJਿਕਿਰਆ ਤ, ਪਿਹਲ2 ਇੱਕ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗ।ੇ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ, ਰਾਹਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ 
ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨ2 ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮWਬਰ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਸਿਹਯੋਗੀ, ਆਪJੇਿਟੰਗ ਿਡਪਾਰਟਮWਟ ਪJੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਕਈ ਵਾਰ ODP ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ 

ਥੀਏਟਰ ਨਰਸ2 ਸਮੇਤ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਗ।ੇ 
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ਸਿਹਮਤੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ 
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦ, ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹE ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ, ਤੱਕ ਤੁਸE ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ 
ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੋ।| ਤੁਸE ਿਜੰਨQ  ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤ2 ਜੋ ਤੁਸE ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕ ੋਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 

'ਸਿਹਮਤ' (ਰਾਜ਼ੀ) ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸE ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤ2 ਤੁਸE ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ 
ਿਕFਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਗਿਹਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
 
ਜਦ, ਤੁਸE ਪJਸਤਾਿਵਤ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇਖਭਾਲ ਤ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜ2ਦੇ ਹੋ, ਤ2 ਜ2 ਤ2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ2 ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-

ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨQ  ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸE ਨੌਜਵਾਨ2 ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈYਬ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ 

ਸਿਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜP ਸਕਦ ੇਹੋ (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi) 
 

ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਲਈ ਿਤਆਰੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ 

§ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇਣ ਤ, ਪਿਹਲ2 ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਿਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇਣ ਤ, ਪਿਹਲ2 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ?ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। 

§ ਜੇ ਤੁਸE ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤ2 ਆਪਣੇ ਆਪJੇਸ਼ਨ ਤ, ਛੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕ2 ਦੇ ਿਸਗਰਟ ਦੇ ਧੰੂਏ ਂਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤ, ਬਚਣ 

ਦੀ ਕੋਿ?? ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਿਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ ਤ2 ਜੇ ਕੋਈ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ2 ਉਹਨ2 ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਸਮ_ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। 

§ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ2 ਨੰੂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ, ਪਿਹਲ2 ?ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲPੜ 

ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ?ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਨ̀ਰੰਜਕ ਨ?ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ2 ਦੀ ਵਰਤ, ਕਈ ਤਰP2 ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ2 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। NHS ਵੈYਬਸਾਈਟ (http://bit.ly/3mo2QP0)'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜPੋ। 

§ ਜੇ ਤੁਸE ਲੰਮੇ ਸਮ_ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵ2 ਤ, ਪੀੜਤ ਹੋ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰP2 ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਨਹE ਹਨ, ਤ2 ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਜ2 ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਤ, ਪਿਹਲ2 ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਜ2 ਮਾਹਰ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ2 ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੁਸE ਉਹਨ2 

ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

§ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸE ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲWਦੇ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕ ੇਆਓ। 

§ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸE ਗਰਭ ਿਨਰੋਧਕ ਗੋਲੀ 

ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜ2 ਨਹE ਜ2 ਕੋਈ ਮਨ̀ਰੰਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ2 ਨਹE। 

§ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ2 ਿਕਸ ੇਵੀ ਐਲਰਜੀ ਜ2 ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮWਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ ਿਜਨP 2 ਨੰੂ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕੀ ਕੋਈ 

ਪJਤੀਿਕਿਰਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ2 ਜੋ ਤੁਸE ਆਪਣੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕ।ੋ 
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§ 12 ਸਾਲ ਤ, ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨQ  ਦੀ ਜ2ਚ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ 

ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਕF ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੜPੋ (http://bit.ly/31Qncab). 

ਅਸE ਜਾਣਦੇ ਹ2 ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਭਰਭੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਇਹ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਿਵਵੇਕ 

ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ।  

§ ਜਦ, ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਗਰਟਨ̀?ੀ, ?ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨ?ੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ, ਤ2 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦਓ। ਅਸE ਜਾਣਦੇ ਹ2 ਿਕ ਇਹਨ2 ਮੁੱ ਿਦਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਜੇ ਤੁਸE ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣੋ, ਤ2 ਤੁਸE ਇਕੱਲੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

§ ਜੇ ਤੁਸE ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹE ਹੋ, ਤ2 ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪJੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਲੋੜEਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪJਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। 

§ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ2 ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤ, ਪਿਹਲਾ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਐਲਰਜੀ ਜ2 ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮWਬਰ ਨੰੂ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਪJਤੀ 

ਹੋਈ ਿਕਸ ੇਪJਤੀਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰੋ, ਤ2 ਜੋ ਤੁਸE ਆਪਣੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕ।ੋ 
 

ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ (ਬੇਹੋ3 ਕਰਨ) ਤ5 ਪਿਹਲ8 ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ 

§ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱ?ਟ ਿਹਦਾਇਤ2 ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪJਿਕਿਰਆ ਤ, ਪਿਹਲ2 

ਕਦ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

§ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨ2 ਿਹਦਾਇਤ2 ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ (ਬੇਹੋ? ਕਰਨ) ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਜ2 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ2 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ 

ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ2 ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ 

ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼ ਤਰਲ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ2 ਪਤਲਾ 

ਸਕੁਐ?) ਲੈਣ ਲਈ ਉਤ?ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇਣ (ਬੇਹੋ? ਕਰਨ) ਦੇ ਸਮ_ ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਹੈ। 
 

ਕੱਪੜ ੇ

§ ਿਢੱਲੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ̀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਧੋਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣ। 

§ ਉਹਨ2 ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਜਾਮਾ, ਚੱਪਲ2 ਅਤੇ/ਜ2 ਡਰੈਿਸੰਗ ਗਾਊਨ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

§ ਘਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਿਲਆਓ। 

§ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

§ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ, ਤੁਸE ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਜ2ਦੇ ਹੋ, ਤ2 ਤੁਸE ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪਿਹਨQ  ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬJਾ ਵੀ 

?ਾਮਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੈਟਲ ਅੰਡਰਵਾਇਿਰੰਗ ਨਹE ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਜ2ਚ ਕਰੋ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਆਪJੇਸ਼ਨ ਜ2 

ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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§ ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਖੇਤਰ ਤ, ਕੁਝ ਵਾਲ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ2 ਨਹE। 

§ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪJੇਸ਼ਨ ਤ, ਪਿਹਲ2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੋਿਡਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਜੰਨੀ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬ2 ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤ2 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰP2 ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ। 
 

ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਮੇਕਅਪ 

§ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ2 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜਾਵਟੀ ਚੀਜ਼2 ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕ ੇਆਓ। ਜੇ 

ਤੁਸE ਇਸਨੰੂ ਨਹE ਹਟਾ ਸਕਦ,ੇ ਤ2 ਨਰਸ2 ਇਸਨੰੂ ਟੇਪ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤ2 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤ, 

ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

§ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਨQ ਲ ਵਾਰਿਨ? ਦੀ ਵਰਤ, ਤ, ਬਚ।ੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਹਨ2 ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ2 ਜੋ ਉਹ ਪJਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ। 
 

ਖਾਲੀ ਸਮ? ਦੀ ਵਰਤ5 

§ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਸਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪWਦੀ ਹੈ। 

§ ਖਾਲੀ ਸਮ_ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰੁਿਝਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਲ ਿਲਆਓ (ਿਜਵ_ ਿਕ ਿਕਤਾਬ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜ2 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ)। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈYਡਫੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ2 ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖ।ੋ 

§ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਿਕ ਇਸ ਉਡੀਕ ਸਮ_ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸE ਿਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ ਜ2 ਗੰਮ ਨਾ ਚਬਾਓ, ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ2 ਦੀ ਿਧਆਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 

ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਲੈਣਾ 
§ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਅਕਸਰ ਆਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋ? ਕਰਨ ਦੀ ?ੁਰੂਆਤ 

ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸਨੰੂ ਬੇਹੋ? ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਿਕਹਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ 

ਆਪJੇਸ਼ਨ/ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

§ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਿਨਉਲਾ ਰਾਹE ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋ? ਕਰਨ ਦੀ ?ੁਰੂਆਤ 

ਕਰੇਗਾ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ2 ਦੇਖੋ)। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਗੈਸ 

ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ ਿਜਸਦੀ ਗੰਧ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਫਲਟ-ਿਟਪ ਪੈਨ ਵਰਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸE ਚੁਣ ਸਕਦ ੇ

ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤ, ਕਰਨੀ ਹੈ। 

§ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਿਨਉਲਾ ਰਾਹE ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋ? ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ, ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸE ਗੈਸ ਨੰੂ ਸਾਹ ਰਾਹE ਅੰਦਰ 

ਲWਦੇ ਹੋ, ਤ2 ਬੇਹੋ? ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਿਨਉਲਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪJਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਬੇਹੋ? ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜ2 ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੋ? ਹੋਣ ਤ, ਪਿਹਲ2 ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕ ੇਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਲਕਾ-ਿਸਰ ਚਕਰਾਉਣ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 
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§ ਜੇ ਤੁਸE ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ2 ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲੈਕ ੇਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੋ? ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਸ ਤ, ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੇਿਟੰਗ ਰੂਮ ਜ2 ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 

ਜਦ, ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ?ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤ2 ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। 
 

ਕੈਿਨਉਲਾ 

§ ਕੈਿਨਉਲਾ ਇੱਕ ਪਤਲੀ, ਲਚਕੀਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਿਟਊਬ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜ2ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ। 

§ ਜਦ, ਕੈਿਨਉਲਾ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਤ2 ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ 

ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਜ2 ਇੱਕ ਿਵ?ੇ? ਠੰਡ ੇਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

§ ਕੈਿਨਉਲਾ ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤ, ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਸੂਈ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ। 

§ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਿਨਉਲਾ ਪਾਉਣ ਤ, ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ, ਕੀਤੇ ਿਬਨ2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਠੰਢ, ਝਰਨਾਹਟ ਜ2 ਹਲਕੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

§ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ2 ਜ2 ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪWਦੀ ਹੈ, ਤ2 ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਆਪJੇਸ਼ਨ ਤ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਿਨਉਲਾ ਉਵ_ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ। 
 

ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
§ ਇੱਕ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਹਰ ਸਮ_ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। 

§ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪJੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋ? ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਲੋੜEਦੇ ਸਮ_ ਤੱਕ ਬੇਹੋ? ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ, ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

§ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਤ, ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਣ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਕFਿਕ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸE ਲੋੜEਦੇ ਸਮ_ ਲਈ ਬੇਹੋ? ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜ2 ਨਹE ਅਤੇ (ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ 

ਪJੈ?ਰ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ) ਦੀ ਬਹੁਤ ਨQ ਿੜd ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਾਗਣਾ 
§ ਆਪJੇਸ਼ਨ/ਟੈਸਟ2 ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮ2 ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਵ_ ਹੀ ਪJਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜ2ਦੀ ਹੈ, ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਬੇਹੋ? ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸE ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਜਾਵੋਗੇ। 

§ ਤੁਹਾਨੰੂ ?ਾਇਦ ਿਰਕਵਰੀ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਜਾਗ ਆਵੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ2 ਇਹ 

ਅਿਹਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸE ਿਕੱਥੇ ਹੋ। ਥੀਏਟਰ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪJਾਪਤ ਮWਬਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਰਕਵਰੀ 

ਨਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। 
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§ ਤੁਸE ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਵ_ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪJਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਬੇਹੋ? ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਸਮ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਸੁੱ ਕੀ ਖੰe, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਕੰਬਣੀ ਜ2 ਥੋੜPਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜ2 ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਥੋੜPੀ ਿਜਹੀ ਠੰਡ ਜ2 ਕੰਬਣੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤ2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਲਦੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਦਰਦ ਤ5 ਰਾਹਤ 

§ ਦਰਦ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ2 (ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਕਸਮ2 ਦੇ ਆਪJੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ) ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ 

ਨਾਲ, ਿਜ਼ਆਦਾ ‘ਦਰਦ ਤ, ਰਾਹਤ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

§ ਦਰਦ ਵਧਣ ਤ, ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਦ ਦੇ ਿਵਗੜ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ 

ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ?ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਰਕਵਰੀ ਨਰਸ ਜ2 ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੰੂ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਓ। 
 

ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ 

§ ਪਿਹਲਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਥਕਾਨ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ 

§ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਤ2 ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤ2 ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਰਸ ਬੁਲਾਉਣ 

ਲਈ, ਬਜ਼ਰ ਦਬਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ2 ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

§ ਤੁਸE ਿਕੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾ ਅਤੇ ਪੀ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪJਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਜ2 ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਢੱੁਕਵE ਸਲਾਹ ਦੇ◌ੋਣਗੇ। 

§ ਤੁਸE ਉਦ, ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਹੋਗੇ ਜਦ, ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹE ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪJਿਕਿਰਆਵ2 

ਿਵੱਚ ਤੁਸE ਉਸ ੇਿਦਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸE ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਪJਿਕਿਰਆ ਬਹੁਤੀ ਪੇਚੀਦਾ 

ਨਾ ਹੋਵੇ। 
 

ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ 
ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਤ, ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵ2 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸE ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ2 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇੱਥ ੇਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 
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ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ 
§ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸE ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਣਾ ਹੈ, ਤ2 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਅਤੇ/ਜ2 ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 

ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਸE ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ (ਬੇਹੋ? ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਦੇ ਟੀਕ ੇਲਗਵਾ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤ2 ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਥ2 ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

§ ਜੇ ਤੁਸE ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ2 ਤੁਸE ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪJੀ-ਅਸੈਸਮWਟ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ2 ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥ ੇਹੋਰ ਪੜP ਸਕਦ ੇਹੋ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

 

ਜੇ ਤੁਸB ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ 
§ ‘ਤੁਸE ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਐਨੱਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ’ ਵਾਲੇ ਪਰਚ ੇRCoA ਵੈYਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

§ ਤੁਸE ਇੱਥ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪJਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 
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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	ਨੰੂ	Translators without Borders	ਦੀ	ਅਨੁਵਾਦ	ਕਿਮਊਨਟੀ	ਵਲ, 	ਕੀਤੇ	ਗਏ	ਹਨ।	ਇਹਨ2	ਅਨੁਵਾਦ	ਦੀ	
ਕੁਆਲਟੀ	ਨੰੂ	ਿਜੰਨਾ	ਵੀ	ਸੰਭਵ	ਹੋਵੇ	ਉਲੱਥੇ	ਦੇ	ਦਰੁਸਤ	ਹੋਣ	ਲਈ	ਚੈਕ	ਕੀਤਾ	ਿਗਆ,	ਪਰ	ਫੇਰ	ਕੁਝ	ਜਾਣਕਾਰੀ	ਦੇ	ਅ?ੁੱ ਧ	ਜ2	ਗ਼ਲਤ	
ਿਵਆਿਖਆ	ਹੋਣ	ਦਾ	ਖ਼ਤਰਾ	ਹੈ।	
 
 

ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 
ਇਸ ਪਰਚ ੇਨੰੂ ਹੋਰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵ2 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਤੁਸE ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ2 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 
 
ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 
 

www.rcoa.ac.uk 
 
ਤੀਜਾ ਐਡੀ'ਨ, ਅਪ+ੈਲ 2021 
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