
ਤੁਸੀੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਿੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਅਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍੍ਰਿੀਤਨਧੀਆ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 
ਦੇਣ ਵਾਤਲਆ ਂਵਲੋਂ ਤਲਤਿਆ ਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕੱਥੇ 
ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਦਦਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾ ਂਐਨਥੀਸੀੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ  ਿੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੀੜ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋਣ ਅਿੇ ਬੁਰੇ ਅਤਹਸਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਢੰਿਾ ਂਨਾਲ ਤਦੱਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਅਿੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸੁਰਿ ਕਰੇ।

ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆ ਂਤਕਸਮਾ ਂਹਨ, ਜੋ ਤਕ ਤਦੱਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਿ ਉੱਿੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ:

ਲੋਕਲ ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਦਵਾਈ ਤਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤਜਹੇ ਤਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਿ 
ਿਾ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਪ੍ੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਤਜਵੇਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾ ਂਏਪ੍ੀਡੁਰਲ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੇ ਜਾ ਂਡੂੰਿੇ ਤਹੱਸੇ ਨੂੰ 
ਸੁੰਨ ਕੀਿਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਸੁਚੇਿ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਕੁਝ ਕੁ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰ ਿੁਸੀਂ ਦਰਦ ਿੋਂ ਮੁਕਿ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਰਜਰੀਆ ਂਲਈ 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਤਹਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਿ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾ ਂਅਿੇ ਅਮਲਾ ਂਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਿੁਸੀਂ ਬੇਸੁਰਿ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸੀਥਥਲਤਾ (Sedation) 'ਸੌਣ ਵਾਿਂ' ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹ ੈਅਿੇ ਲੋਕਲ ਜਾ ਂਿਿੇਰੀ ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਂਾ 
ਹ।ੈ ਸਤਥਲਿਾ ਹਲਕਾ ਜਾ ਂਡੂਘੰੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਿੇ ਿਹੁਾਨੂੰ ਸਤਥਲਿਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ, ਕੁਝ ਜਾ ਂਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਤਹ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਤਥਲਿਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਿੇ ਸਾਡੇ ਸਤਥਲਿਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟਿਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਿੋ, ਜੋ ਤਕ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਿੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ: 
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

ਅਨਸੀਥੇਥਿਸੀਿ
ਅਨਸਥੇਤਟਸਟ ਿਾਸ ਤਸਿਲਾਈ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਿ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ:
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 ■ ਿੁਹਾਡੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਕਸਮ ਜਾ ਂਤਕਸਮਾ ਂਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿਾ ਂਉਹ ਿੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਿੇ 

 ■ ਸੁੰਨਿਾ ਦੇ ਖ਼ਿਤਰਆ ਂਬਾਰੇ  ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ

 ■ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਿੇ ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ ਪ੍ੀੜ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਲਾਨ ਉੱਿੇ ਸਤਹਮਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

 ■ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤਦੰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੇ ਤਰਕਵਰੀ ਰੂਮ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਸੇਹਿਯਾਬੀ ਅਿੇ 
ਸੁਰੱਤਿਆ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਿੁਸੀਂ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਤਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤਕ ਬਹੁਿ ਉੱਚ ਤਸਿਲਾਈ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਿ ਤਸਹਿ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਿੁਸੀਂ  ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਭੂਤਮਕਾ ਅਿੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣ ਵਾਲਾ ਕਲੀਥਨਕ  
(ਪ੍ਰੀ-ਅਸੀੈਸੀਮੈਂਿ ਕਲੀਥਨਕ)
ਜੇ ਿਹੁਾਡਾ ਪ੍ਲਾਨ ਕੀਿਾ ਹਇੋਆ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹ ੋਤਰਹਾ ਹ ੈਿਾ ਂਿਹੁਾਨੂੰ ਿਹੁਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿੇ ਜਾ ਂ
ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਿੋਂ-ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਤਨਕ ਤਵਚੱ ਸੱਤਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕਈ ਵਾਰ, 
ਵਧੱ ਛੋਟੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਨਰਸ ਿਹੁਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁਛੱਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਲੈੀਫ਼ੂਨ ਕਰੇਿੀ।
ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਤਲਆਓ:

 ■ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਜਾ ਂਪ੍ੂਰੇ ਪ੍ੈਤਕੰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਤਲਆਉ 

 ■ ਹੋਰ ਹਸਪ੍ਿਾਲਾ ਂਤਵੱਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾ ਂਅਿੇ ਇਲਾਜਾ ਂਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ

 ■ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਪ੍ਤਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਤਸਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ■ ਕੋਈ ਿਾਜ਼ਾ ਬਲੱਡ ਪ੍੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਪ੍।

ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਿੀ ਜਾਦਂੀ ਹ ੈਤਕ ਜਦੋਂ ਿਹੁਾਡਾ ਜੀਪ੍ੀ ਿਹੁਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਜੇੇ ਿਾ ਂਿਹੁਾਡ ੇਜੀਪ੍ੀ ਸਰਜਰੀ  ਵਲੋਂ ਿਨੂ ਦਾ ਦਬਾਅ 
ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਢਿੰ ਨਾਲ ਜੇ ਿਹੁਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍੍ਰਸ਼ੈਰ ਵਧੱ ਹ ੈਿਾ ਂਇਲਾਜ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਬਹਿੁ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਸ਼ਰੂੁ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਵੇ 
ਿਹੁਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋ ੇਜਾ ਂਨਾ, ਿਹੁਾਡ ੇਤਕਸੇ ਵੀ ਿਾਜ਼ਾ ਬਲੱਡ ਪ੍੍ਰਸ਼ੈਰ ਮਾਪ੍ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਤਲਆਉਣਾ ਮਦਦਿਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਕਲੀਤਨਕ ਤਵੱਚ ਨਰਸ:

 ■ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਸਰਿਰਮੀਆ ਂਅਿੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਰੀਤਰਕ ਿੇ ਮਾਨਤਸਕ ਤਸਹਿ ਸਮੱਤਸਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱਛੇਿੀ 

 ■ ਿੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀਆ ਂਅਿੇ ਤਰਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱਛੇਿੀ (ਵੇਰਤਵਆ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਤਲਆਓ)

 ■ ਿਹੁਾਡ ੇਵਲੋਂ ਲਈਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਦਵਾਈਆ,ਂ ਤਜਸ ਤਵਚੱ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਪ੍ੀੜ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਠੀਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

 ■ ਿੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੁੱਛੇਿੀ ਤਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਤਸਿਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

 ■ ਿੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਅਿੇ ਉਚਾਈ ਮਾਪ੍ੇਿੀ

 ■ ਿੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਪ੍ਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਤਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਿੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ੱਧਰ ਚੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ

 ■ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਿਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਤਦਲ ਅਿੇ ਛਾਿੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ

 ■ ਲੋੜ ਮੁਿਾਬਕ  ਤਕਸੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਾ ਇਿੰਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

 ■ ਈਸੀਜੀ (ਤਦਲ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ) ਕਰਦੀ ਹੈ

 ■ ਤਕਸੇ ਵੀ ਲਾਿ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮੜੀ ਅਿੇ/ਜਾ ਂਨੱਕ ਦਾ  ਸਵੌਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 
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 ■ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਿੀ ਤਕ ਿੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਤਦਨ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਤਰਕਵਰੀ ਲਈ ਘਰੇ 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਕਹੜੀ ਪ੍ੀੜ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

 ■ ਿੁਹਾਨੂੰ  ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਬਦਲੀ (ਟਰੈਂਸਫੂਯਨ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਿੀ, ਜੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲੱਿੇ ਤਕ ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਿੱਕ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਾ ਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਿੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਿਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ NHS ਵੈਬਸਾਈਟ 
nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion 

ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਲਫ਼ਲੈਟ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਵਆਤਿਆ ਪ੍ੜ੍ਹੋ, ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ 
ਪ੍ੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

ਹਸੀਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ
ਇੱਥੇ ਬਹੁਿ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਅਿੇ ਤਰਕਵਰੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ■ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਕਈ ਹਫਿੇ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਿੇ 
ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦਸਾਹ ਦੀਆ ਂਸਮੱਤਸਆਵਾ ਂਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਿਾ। 

 ■ ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪ੍ਾ ਹੈ ਿਾ,ਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਿੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦਰਤਮਆਨ ਿੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਕਈ ਸਾਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਜਾਣਿੇ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਜ਼ਆਦਾਅਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ■ ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਜਾ ਂਦੰਦ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਿ ਤਹੱਲਦੇ ਹਨ, ਿਾ ਂਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਆਪ੍ਣੇ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਦਿਾਉਣਾ, 
ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ■ ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਤਸਆ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਤਕ ਚੰਿੀ ਿਰ੍ਹਾ ਂਤਨਯੰਿਤਰਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (ਤਜਵੇਂ 
ਤਕ ਸ਼ੂਿਰ, ਦਮਾ ਜਾ ਂਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਤਬਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਿੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾ ਂਤਦਲ ਦੇ ਰੋਿ) ਿਾ,ਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਪ੍ੀ ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ 
ਪ੍ਿਾ ਕਰੋ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਤਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ■ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਿਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਮਾਨਤਸਕ ਤਸਹਿ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਚੰਿਾ ਅਿੇ ਉਦਾਸੀ 'ਿੇ ਵੀ ਤਧਆਨ ਤਦਓ, 
ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਵੀ ਿੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀਅਿੇ ਤਰਕਵਰੀ 'ਿੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ■ ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਤਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਿਿੀਤਵਧੀ ਤਵਚੱ ਵਾਧਾ ਿਹੁਾਡ ੇਤਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਿੇ ਿਦੰਰੁਸਿੀ ਦੇ ਪ੍ਧੱਰ ਤਵਚੱ 
ਸਧੁਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ। ਅਤਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ ਿੁਹਾਡੀ ਤਰਕਵਰੀ ਤਵੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਿਰ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ■ ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ ਘਰ ਿੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਤਰਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਿੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਤਬਹਿਰ ਹੈ ਅਿੇ ਆਪ੍ਣੇ 
ਦੋਸਿਾਅਂਿੇ ਪ੍ਤਰਵਾਰਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਕ ਉਹ ਤਕਵੇਂ ਵਧੀਆ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਕੀ 
ਿਾਓਿੇ ਅਿੇ ਕੀ ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸੌਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇ ਇਸ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਿਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੈ। 

 ■ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਦਨ ਆਮ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾ ਂਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਜਾ ਂਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ 
ਘਰ ਤਲਜਾਣ ਅਿੇ 24 ਘੰਟੇ ਿਕ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਤਹਣ ਲਈ ਇਕ ਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਿ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੋਵੇਿੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ,ਜੋ ਅਤਜਹੇ ਤਵਅਕਿੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਜਸਨੇ ਹੁਣੇ ਆਮ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾ ਂਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ 
ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਿੇ ਤਮਲ ਜਾਵੇਿੀ: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

 ■ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮਹੱਿਵਪ੍ੂਰਣ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਦਨ ਹਲਕਾ ਤਕਵੇਂ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕਉਂਤਕ ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ 
ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਇਿੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲੇ, ਪ੍ਹੇਲੀਆ ਂਜਾ ਂਹੈੱਡਫੋਨਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸੰਿੀਿ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਮਦਦਿਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਾਡੇ ਥਿਿਰ ਬੇਿਰ ਸੀੂਨਰ ਸੀਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਗੇ ਥਜਸੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 
ਥਜ਼ਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸੀਤ ਅਤੇ ਥਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਥਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਾਡੀ 
ਵੈਬਸੀਾਈਿ ਦੇਖੋ: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 
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ਤੁਸੀੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
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ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਦਨ
ਹਸਪ੍ਿਾਲ ਨੂੰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿਾਣ ਅਿੇ ਪ੍ੀਣ ਬਾਰੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਨਰਦੇਸ਼ 
ਮਹੱਿਵਪ੍ੂਰਨ ਹੋ। ਜੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੁਹਾਡੇ ਪ੍ੇਟ ਤਵੱਚ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਿਰਲ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਿਾ ਂਇਹ ਿੁਹਾਡੇ ਿਲੇ ਅਿੇ ਫੇਫਤੜਆ ਂਤਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਤਜ਼ੰਦਿੀ ਨੂੰ ਿਿਰੇ ਤਵਚ ਪ੍ਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤਬਮਾਰੀ ਹੈ ਿਾ ਂਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਸਪ੍ਿਾਲ ਿੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਿਾ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਥਦਨ 
ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਥਕਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਂ  ਿਾ ਂਓਪ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਦਨ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਿੁਹਾਡੇ ਿੂਨ ਤਵਚ 
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਿਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਈ- ਧੁਮਰਪ੍ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹੋਂ ਤਾ,ਂ  ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ੂਰਵ ਦੀ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਟੀਮ ਦੇ ਿਾਸ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਿ ਅਨੁਸਾਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਘੁੱਟ ਕੁ ਪ੍ਾਣੀ 
ਪ੍ੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਹੋਵੇਿੀ। 

ਜੇ ਿਸੁੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 'ਲਹ ੂਪ੍ਿਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ'ਂ ਦਵਾਈਆ ਂਤਜਵੇਂ ਤਕ ਵਾਰਫਰੀਨ, ਕਲੋਪ੍ੀਡਿੋਰੇਲ ਜਾ ਂਤਰਵਰੋਕਸਬਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਿਾ ਂਿਹੁਾਨੂੰ 
ਆਪ੍ਣ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾ ਂਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦੀ ਮੁਲਾਕਂਣ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹਵੋਿੇੀ ਤਕ ਿਹੁਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਾ ਂ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਂਉਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਬਦੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਿਨੂ ਵਿਣ ਦੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਅਿੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਜੋਖ਼ਮਾ ਂ' 
ਨੂੰ ਦੇਿਣਿ ੇਅਿ ੇਿਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣਿ।ੇ ਿਹੁਾਡੀ ਨਰਸ ਿਹੁਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਿਹੁਾਨੂੰ ਸਪ੍ਸ਼ੱਟ ਤਹਦਾਇਿਾ ਂਦੇਵਿੇੀ।

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਤਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਹਸਪ੍ਿਾਲ ਤਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਿਾ ਂਦੱਸਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

ਹਸਪ੍ਿਾਲ ਆਉਣ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਨੇਲ ਪ੍ਾਲਸ਼ ਜਾ ਂਜੈੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਤਦਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 
ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ੱਧਰ ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਉਂਿਲ ਉੱਿੇ ਕਤਲੱਪ੍ ਠੀਕ ਿਰ੍ਹਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਸੀਥੀਥਿਸੀਿ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਿੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੀਤਟਸਟ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਤਮਲੇਿਾ। ਇਹ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਤਨਕ ਜਾ ਂਿੁਹਾਡੇ 
ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਦੱਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਸਮ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਫਾਇਦੇ, ਖ਼ਿਰੇ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ 
ਿਰਜੀਹਾ ਂਹਨ, ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਿੇ। 

ਉਹ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਿੇ ਤਕ ਤਕਹੜੀ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਿੀ। ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤਕਸਮਾ ਂਸਭ ਤਕਸਮ ਦੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾ ਂਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਿਾ ਂਤਕਸ ਨੂੰ ਵਰਿਣਾ ਹੈ ਿਾ ਂਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਨਰਭਰ ਕਰੇਿਾ:

 ■ ਿੁਹਾਡੇ ਕੀਿਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਤਸਆ

 ■ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿਾਸ ਖ਼ਿਰੇ

 ■ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਿਰਜੀਹਾ ਂਅਿੇ  ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ

 ■ ਐਨਸਥੀਤਟਸਟ ਦੀ ਤਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਿੇ ਿਾਸ ਮੁਹਾਹਿ

 ■ ਹਸਪ੍ਿਾਲ ਤਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਧਨ, ਸਟਾਫ਼ ਅਿੇ ਸਰੋਿ
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ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨਸੀਥੀਥਿਸੀਿ ਜਾ ਂਨਰਸੀ ਨੂੰ ਸੀਵਾਲ ਪੁੱਛ 
ਸੀਕਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਤਲਿ ਲਵੋ ਜਾ ਂਤਵਰੋਧੀ ਉਦਾਹਰਨਾ ਂਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਦੇ ਤਦਨ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਐਨਸਥੀਤਟਸਟ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਤਕ ਫ਼ੋਨ ਉੱਿੇ ਜਾ ਂ
ਕਲੀਤਨਕ ਤਵੱਚ ਐਨਸਥੀਤਟਸਟ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀ ਿੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਥਤਆਰੀ ਕਰਨੀ
ਿੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪ੍ਿਾਲ ਦਾ ਿਾਊਨ ਦੇਵੇਿੀ ਿਾ ਂਜੋ ਿੁਸੀਂ ਤਕਹੜੇ 
ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਤਹਨ ਸਕੋਂ ਅਿੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਂ। 
ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਲੱਿਾ ਂਤਵੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕੱਥੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖ਼ਿਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਇਲਾਸਤਟਕ ਜ਼ੁਰਾਬਾ ਂਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਿੁਹਾਡੇ ਿੁੱਟ ਜਾ ਂਤਿੱਟੇ ਨਾਲ 
ਪ੍ਛਾਣ ਬੈਂਡ ਪ੍ਾਏਿੀ ਅਿੇ ਕੁਝ ਹਸਪ੍ਿਾਲਾ ਂਤਵੱਚ ਹੋਰ ਬੈਂਡ ਵੀ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰੀ-ਮੈਥਡਕੇਸ਼ਨ( ‘ਪ੍੍ਰੀ-ਮੈਡੀ’) ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਤਦੱਿੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਪ੍੍ਰੀ-ਮੈਡੀਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਉਹ ਪ੍ੀੜ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਦੇ, ਤਢੱਡ ਤਵੱਚ ਿੇਜ਼ਾਬ ਘਟਾ ਜਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤਵੱਚ ਹੋ ਿਾ ਂਨਰਸ ਿੁਹਾਡੇ ਪ੍ੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਿਰਭ ਟੈਸਟ ਕਰੇਿੀ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਮਲ ਹੈ। 

ਿੁਹਾਨੂੰ ਿਤਹਣੇ ਅਿੇ/ਜਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਸਜਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਿਾ ਂਨਰਸਾ ਂਇਸਨੂੰ ਟੇਪ੍ 
ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਿੀਆ ਂਿਾ ਂਜੋ ਇਸਨੂੰ ਜਾ ਂਿੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਵਆਹ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਾਈ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀੱਥਦਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
 ■ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਤਵੱਚ ਜਾਏਿਾ।

 ■ ਿਸੁੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪ੍ਣ ੇਐਨਕਾ,ਂ ਸੁਣਨ ਤਵਚੱ ਸਹਾਇਕ ਉਪ੍ਕਰਨ ਅਿੇ ਦੰਦਾ ਂਨੂੰ ਿਦ ਿਕੱ ਪ੍ਤਹਨ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਦ ਿਕੱ ਿਸੁੀਂ ਬਹੇਸ਼ੋੀ ਵਾਲੇ 
ਕਮਰ ੇਤਵਚੱ ਨਹੀਂ ਹ ੋਜਾਦਂ।ੇ  ਿਸੁੀਂ ਉਹਨਾ ਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਈ ਰਿੱ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁੰਨ ਕਰਨਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।

 ■ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜਾ ਂਿੇਿਰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲੈਕਟਰੋਤਨਕ ਤਡਵਾਈਸ, ਹੈੱਡਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹੋ ਿਾ ਂਤਕ ਸੰਿੀਿ ਸੁਣ ਸਕੋ (ਆਪ੍ਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਿੱਲ ਕਰੋ)।

 ■ ਿਸੁੀਂ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਿੁਰ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਤਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਿੁਸੀਂ ਵੀਲ੍ਹ-ਚੇਅਰ ਉੱਿੇ ਜਾ ਂ   ਬੈੱਡ ਜਾ ਂਟਰਾਲੀ ਉੱਿ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ  
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਿੁਦ ਦਾ ਿਾਉਨ ਅਿੇ ਸਲੀਪ੍ਰ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾ ਂਓਪ੍ਰੇਤਟੰਿ ਤਵਭਾਿ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਉੱਿੇ ਤਨਯਮਿ ਜਾਚਂ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
ਿਹੁਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡਾ ਨਾ,ਂ ਿੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਿਾਰੀਿ, ਿੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼, ਕੀ ਿੱਬੇ ਜਾ ਂਸੱਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਹੈ (ਜੇ ਲਾਿੂ ਹੋਵੇ), ਿੁਸੀਂ ਆਿਰੀ ਵਾਰ 
ਕਦੋਂ ਿਾਦਾ-ਪ੍ੀਿਾ ਸੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱਤਛਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਹ ਜਾਚਂਾ ਸਾਰੇ ਹਸਿਾਲਾ ਂਤਵੱਚ ਰੁਟੀਨ ਹਨ।

 e ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਿੀ?

 e ਕੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 e ਿੁਸੀਂ ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ?
 e ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਿਰੇ ਹਨ?

 e ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਿਾਸ ਖ਼ਿਰੇ ਹਨ?
 e ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਪ੍ੀੜ ਰਾਹਿ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ?

 e ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਕਵੇਂ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋਵੇਿਾ?
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ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ
ਿੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤਵੱਚ ਜਾ ਂਓਪ੍ਰੇਤਟੰਿ ਥੀਏਟਰ ਤਵੱਚ ਤਦੱਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੁਹਾਡਾ 
ਐਨਸਥੀਤਟਸਟ ਤਸਿਲਾਈ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਿ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ। ਐਨਸਥੀਤਟਸਟ ਜਾ ਂਸਹਾਇਕ ਿੁਹਾਡੇ ਤਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ, ਖ਼ੂਨ ਦਬਾਅ 
ਅਿੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਪ੍ਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨਾ ਂਿੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੰਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਆ ਂਿਾਰਾ ਂਜੋੜੇਿਾ।

ਕੱਨੁਲਾ (cannula), ਸੂਈ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਤਵੱਚ ਪ੍ਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਲਾਸਤਟਕ ਦੀ ਤਟਊਬ ਹੈ, ਜੋ ਤਕ ਬਾਲਿਾ ਂਲਈ 
ਬਹੁਿੀ ਵਾਰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਲੋਕਲ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਦ 
ਸਾਰੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਕੱਨੁਲਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕੇ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਨਾੜੀਆ ਂਤਵੱਚ ਤਦੱਿੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਕੋਈ ਤਚੰਿਾਵਾ ਂ
ਹੋਣ ਿਾ ਂਆਪ੍ਣੇ ਅਨੇਸਥੇਤਟਸਟ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ ਜੀ।

ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਅਿੇ ਿੇਿਰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤਦੱਿੀ ਜਾਵੇ:

 ■ ਟੀਕੇ ਲਿਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡਾ ਅਨੇਸਥੇਤਟਸਟ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਤਥਰ ਰਤਹਣ ਲਈ ਕਹੇਿਾ। ਿਹੁਾਨੂੰ ਤਨੱਘੀ ਝੁਣਝੁਣੀ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ 
ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

 ■ ਿੁਹਾਡਾ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਸਰਫ਼ ਿਾ ਂਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਿਾ, ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਅਨੇਸਥੇਤਟਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਕ ਿੇਿਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਤਿਆ ਹੈ

 ■ ਿੁਸੀਂ ਜਾਿਦੇ ਰਹੋਿੇ ਅਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਤਧਆਨ ਰਹੇਿਾ, ਜਦੋਂ ਿੱਕ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਨਾ ਕੀਿਾ ਹੋਵੇ। ਿੁਹਾਡੇ 
ਵਲੋਂ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਿੀ, ਜੇ ਿੁਸੀਂ  ਨਾ ਚਾਹੋਿੇ

 ■ ਿੇਿਰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ, ਅਨੇਸਥੇਤਟਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਿੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, 
ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
ਆਮ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਢੰਿ ਹਨ:

 ■ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨੂੰ ਕੱਨੁਲਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾੜੀ ਤਵਚੱ ਤਦਿੱੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਿਰੌ ਿ ੇਬਾਲਿਾ ਂਲਈ ਵਰਿੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹ ੈ ਅਿੇ ਵਧੇਰੇ ਤਨਯਿੰਤਰਿ ਹੁਦੰੀ ਹੈ 

 ■ ਿੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਿੈਸਾ ਂਅਿੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਸੰਦ ਹੋਵੇ ਿਾ ਂਫੜ ਕੇ ਰੱਿ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੁਹਾਡੇ ਬੇਸੁਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੈਤਟਸਟ ਕੱਨੁਲਾ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਥਰਕਵਰੀ ਰੂਮ
ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਰਕਵਰੀ ਰੂਮ ਤਵੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਤਰਕਵਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਤਜੰਨਾ 
ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਿ 'ਚ ਰਹੋ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਿਾਬਕ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈਆ ਂਤਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁਿੰਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ 
ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਿੋਂ ਠੀਕ ਿਰ੍ਹਾ ਂਤਰਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਿੇ ਬੈੱਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪ੍ਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੈ 
ਜਾਵੇਿਾ।

ਸੀਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਪ੍ੀੜ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਦੀ ਤਕਸਮ ਅਿੇ ਮਾਿਰਾ, ਜੋ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਦੱਿੀ ਜਾਵੇਿੀ, ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਿੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਿੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੁਹਾਡੇ 
ਪ੍ੀੜ ਦੇ ਪ੍ੱਧਰ ਉੱਿੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰੇਿੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਾ ਂਨਾਲ ਵੱਧ ਪ੍ੀੜ ਰਾਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਆਮ ਿੌਰ ਉੱਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਤਰਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਿੱਕ ਪ੍ੀੜ ਜਾ ਂਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਿੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਿੇਜ਼ ਪ੍ੀੜ ਿੋਂ ਰਾਹਿ 
ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਪ੍ੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਾ ਂਬਹੁਿ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਪ੍ਰਕੁਝ ਉਲਟ ਪ੍੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਜਵੇਂ 
ਕਤਚਆਣ, ਕਬਜ਼ ਅਿੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਦੀ ਹੋਣਾ। 

ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪ੍ੀੜ ਚੇਿਾਵਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਕਰਕੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਿੇ ਸਲਾਹ ਿੇ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਪ੍ੀੜ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਲਈ ਕੁਝ ਢੰਿ ਇਹ ਹਨ:

 ■ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗੋਲੀਆ,ਂ ਕੈਪਸੀੂਲ ਜਾ ਂਤਰਲ – ਇਹ ਸਭ ਤਕਸਮ ਦੀਆ ਂਪ੍ੀੜਾ ਂਲਈ ਵਰਿੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਅਕਸਰ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਿੱ   ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਿਾਣ, ਪ੍ੀਣ, ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੇ 
ਅਿੇ ਬੀਮਾਰ ਮਤਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ

 ■ ਟੀਕੇ– ਇਹ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਿੁਰੰਿ ਅਸਰ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਤਵੱਚ ਕੱਨੁਲਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਣਾ) ਜਾ ਂਪ੍ੱਤਠਆ ਂਤਵੱਚ 
ਲਿਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸੂਈ ਵਰਿ ਕੇ ਿੁਹਾਡੀ ਲੱਿ ਜਾ ਂਤਚੱਿੜ ਤਵੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਤਜਸ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਤਮੰਟ ਲੱਿ ਸਕਦੇ 
ਹਨ) 

 ■ ਬੱਤੀਆ–ਂ ਇਹ ਮੋਮ ਦੀਆ ਂਿੋਲੀਆ ਂਨੂੰ ਿੁਹਾਡੀ ਿੁਦਾ (ਤਪ੍ਛਲੇ ਮਾਰਿ) ਤਵੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿੋਲੀਆ ਂਘੁਲ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ 
ਅਿੇ  ਦਵਾਈ ਸਰੀਰ ਤਵੱਚ ਚਲੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ  ਇਹ  ਿਾ ਂਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾ ਂਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ

 ■ ਮਰੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੰਿਰਲੋ ਕੀਤੀ ਐਨਾਲਜੀਸੀੀਆ (PCA) – ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਜੋ ਤਕ ਜਦੋਂ ਿਸੁੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂ
ਿਜ਼ੇ ਪ੍ੀੜ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਸੱਧਾ ਿਹੁਾਡੀ ਕੱਨੁਲਾ ਜਾ ਂਡਤਰੱਪ੍ ਤਵਚੱ ਪ੍ਹੁਚੰਾ ਤਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਝੰ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ 
ਤਕ ਿਸੁੀਂ ਿਦੁ ਨੂੰ ਵਧੱ ਮਾਿਰਾ ਤਵੱਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ PCA ਿਹੁਾਡ ੇਿਦੁ ਦੀ ਪ੍ੀੜ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਲਈ ਤਸੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਦੰਦੀ ਹੈ

 ■ ਲੋਕਲ ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਿੇ ਿਿੇਰੀ ਬਲਾਕ –  ਇਹ ਤਕਸਮ ਦੀਆ ਂਸੰੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਸਰਜਰੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪ੍ੀੜ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਿੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਹਰੋ ਵਰੇਵ ੇਸਾਡ ੇਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਏਪ੍ੀਡੁਰਪ੍ਲ ਪ੍ੀੜ 
ਰਾਹਿ , ਿੋਂ ਤਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਿ ੇਮੌਜੂਦ ਹ:ੈ  
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

ਹਸੀਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਿੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪ੍ਿਾਲ ਿੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤਮਲਦੀ ਹੈ ਿਾ ਂਹਾਲਾ ਂਤਕ ਿੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੀੜ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਤਦੱਿੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਪ੍ਰ 
ਘਰੇ ਤਵੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ ਿੋਂ ਤਮਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪ੍ੀੜ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਤਿਆਰ ਰੱਿਣੀਆ ਂਤਸਆਣਪ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪ੍ਿਾਲ ਤਵੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤਮਲਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ 
ਜੀਪ੍ੀ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਰਫ਼ੀਨ ਵਰਿੀਆ ਂਪ੍ੀੜ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ 
ਇਹਨਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਿੋਂ ਘਟਾਓ ਅਿੇ ਤਜੰਨਾ ਛੇਿੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਤਦਓ, ਤਕਉਂਤਕ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਲਿਾਿਾਰ ਵਰਿੋਂ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨੂੰ 
ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਦਵਾਈ
ਇਸ ਭਾਿ ਤਵੱਚ ਤਚੱਿਰ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾ ਂਿੇ ਖ਼ਿਰੇ ਤਦਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਜਨਾ ਂਦਾ ਤਨਯਮਿ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਤਸਹਿਮੰਦ 
ਬਾਲਿ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ (ਿਾਸ ਸਰਜਰੀਆ ਂਲਈ ਵੱਿਰੀ ਤਕਸਮ ਦੇ 
ਖ਼ਿਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)। 

ਆਧੁਤਨਕ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਬਹੁਿ ਸੁਰੱਤਿਅਿ ਹਨ। ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਜਾ ਂਵਰਿੇ ਜਾਦਂੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕੁਝ 
ਆਮ ਉਲਟ ਪ੍੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਜੋ ਤਕ ਅਕਸਰ ਿੰਭੀਰ ਜਾ ਂਲੰਮਾ ਤਚਰ ਰਤਹਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਿਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤਵੱਚ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਿੇ ਕੀਿੇ ਇਲਾਜ ਅਿੇ ਵਰਤਿਆ ਿਏ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਿ ਉੱਿੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੀਤਟਸਟ ਅਤਜਹੇ ਖ਼ਿਤਰਆ ਂਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰੇਿਾ, ਜੋ ਤਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਘੱਟ ਆਮ ਖ਼ਿਰੇ ਹਨ, ਤਜਨਾ ਂਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੀਤਟਸਟ ਤਨਯਮਿ ਰੂਪ੍ ਤਵੱਚ ਿੱਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਿਾ, ਜਦੋਂ ਿੱਕ ਤਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਿਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਵੱਚ ਤਦਿਾਇਆ ਨਹੀਂ 
ਤਿਆ ਹੈ।
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ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਅਿੇ ਖ਼ਿਤਰਆ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਿੇ ਤਨੱਜੀ ਖ਼ਿਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਿੋ: 
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  

ਉੱਿੇ ਤਦੱਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਤਚੱਿਰ ਨੂੰ ਉੱਿੇ ਤਦੱਿੇ ਤਲੰਕ ਿੋਂ ਵੱਿਰੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਤਵੱਚ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਾਵਾ–ਂ 1,000 ਤਵੱਚੋਂ 1 ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਤਵੱਚੋਂ 1 
ਿੱਕ, ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਤਵਅਕਿੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਅਸਧਾਰਨ – 100 ਤਵਚੋਂ 1 ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,000 ਤਵੱਚੋਂ 1 
 ਿੱਕ, ਤਪ੍ੰਡ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਤਵਅਕਿੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਿੇਹ ਲੱਿਣੀ* ਿਲੇ ਤਵੱਚ ਦਰਦ

ਕੰਬਣੀਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣ

4,500 ਤਵੱਚੋਂ 1 
ਦੰਦਾ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 
ਤਜਸ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸੱਟ

2,800 ਤਵੱਚੋਂ 1 
ਕੋਰਨੀਲ ਰਿੜ (ਅੱਿ 
ਉੱਿੇ ਝਰੀਟ) 

ਟੀਕਾ ਲੱਿਣ ਦੀ ਥਾ ਂਉੱਿੇ ਪ੍ੀੜ ਹੋਣਾ*

10,000 ਤਵੱਚੋਂ 1 
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਤਸਸ 
(ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਿੰਭੀਰ 
ਐਲਰਜੀ ਹੋਣਾ) 

1,000 ਤਵੱਚੋਂ 1 
-ਪ੍ੈਰੀਫੇਰਲ ਨਸਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 
ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੈ

ਬਹੁਿ ਆਮ – 10 ਤਵੱਚੋਂ 1 
 ਿੋਂ ਵੱਧ, ਿੁਹਾਡੇ ਪ੍ਤਰਵਾਰ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਵਅਕਿੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਆਮ – 10 ਤਵੱਚੋਂ 1 ਿੋਂ100 ਤਵੱਚੋਂ 1 
, ਸੜਕ ਉੱਿੇ ਇੱਕ ਤਵਅਕਿੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਬਹੁਿ ਹੀ ਟਾਵਾ ਂ– 10,000 ਤਵੱਚੋਂ 1 ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ1,00,000 ਤਵੱਚੋਂ 1 ਜੋਂ  
ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਵਅਕਿੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਲ ਜਾ ਂਜੀਭ ਦੀ ਸੱਟ 

1,00,000 ਤਵੱਚੋਂ 1 
ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ 
ਤਸੱਧੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਿ 

20,000 ਤਵੱਚੋਂ 1 
ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧ ਹੋਣੀ 

ਆਰਜ਼ੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਿ ਿੁਆਚਣੀ (ਮੁੱਿ 
ਿੌਰ 'ਿੇ 60 ਿੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤਵੱਚ) 

ਖ਼ਿਰੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਆਮ ਤਜ਼ੰਦਿੀ ਤਵੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਸੜਕ ਉੇੱਿੇ ਚੱਲਣਾ,ਹੇਠਾ ਂ ਤਦੱਿੇ ਖ਼ਿਤਰਆ ਂਿੋਂ ਤਕਿੇ ਵੱਧ ਹਨ।

1,00,000 ਤਵੱਚੋਂ 1 
ਅੱਿਾ ਂਦੀ ਤਨਿ੍ਹਾ ਿਿਮ ਹੋਣਾ 

ਨੀਲ ਪ੍ੈਣੇ

ਐਲਰਜੀ
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ਇਸ ਪ੍ਰਚੇ ਤਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਿ ਅਿੇ ਅੱਪ੍ ਟ ੂਡੇਟ ਰੱਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰਾ ਯਿਨ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਿਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਿੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾ ਂਜਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਿਵਪ੍ੂਰਨ ਿੱਲਾ ਂਨਾਲ ਤਨਪ੍ਟਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ੂਰਾ ਹੋਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਫ਼ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚੇ ਨੂੰ ਿਾਈਡ ਵਜੋਂ 
ਵਰਿ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਤਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾ ਂਵਪ੍ਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੂਰੇ ਬੇਦਾਵੇ ਲਈ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲੱਕ ਕਰੋ। 
(rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi) 

ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ Translators without Borders ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਤਮਊਨਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਿੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਅਨੁਵਾਦ ਦੀ 
ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਤਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਲੱਥੇ ਦੇ ਦਰੁਸਿ ਹੋਣ ਲਈ ਚੈਕ ਕੀਿਾ ਤਿਆ, ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾ ਂਗ਼ਲਿ 
ਤਵਆਤਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਿਰਾ ਹੈ।

ਸੀਾਨੂੰ ਦੱਸੀੋ ਥਕ ਤੁਸੀੀਂ ਕੀ ਸੀੋਚਦੇ ਹੋ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਆਵਾ ਂਦਾ ਸਵਾਿਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਟੱਪ੍ਣੀ ਹੋਵੇ ਿਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

rcoa.ac.uk
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rcoa.ac.uk/patientinfo | 9

ਤੁਸੀੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ

https://twitter.com/RCoANews
https://www.facebook.com/RoyalCollegeofAnaesthetists

	_Hlk23952600
	_Hlk23952904

