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ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ 
ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ 
ਇਹ ਪੱਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ- ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ6 ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਕਸੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤ- ਲਈ ਅਪAੇBਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼6 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਅਤੇ 

ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 

ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 
A ਇੱਕ ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ 	

ਇਹ ਸੁਿਨ'ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਪਰੇ'ਨ ਜ6 ਪ7ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੋ' ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ; ਮੁਕਤ ਹੈ। 

ਅਨੱਸਥੀਸੀਿਟਸਟ	

ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਐਨ? ਸਥੈਿਟਕ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਤ; ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤ; ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨ? ਿੜI 'ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਅਨ- ਸਥੀਿਟਕਸ 	

ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ 'ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜ6ਦੀਆਂ ਹਨ. 

■  ਕੁਝ ਐਨ? ਸਥੀਿਟਕਸ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕ'ਨ ਨਾਲ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਇੰਜੈਕ'ਨ ਲਗਾ ਕ ੇਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ; ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੈਨੂਲਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਗੈਸ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

■ ਹੋਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਿਸਕ ਗੈਸ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ 'ੁਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦ; ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸRਦਾ ਹੈ ਤ6 ਇੱਕ ਕੈਨੂਲਾ ਪਾ 

ਿਦੱਤਾ ਜ6ਦਾ ਹੈ। 
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ਅਨS ਸਥੀਸਿਥਸਟ ਜ6 ਪ7ੀ-ਮੁਲ6ਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੱਸਥੀਸੀ ਜ6 ਟੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 

ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੇਗੀ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਕ ਿਕਵU ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 

ਚਰਚਾ ਕਰਨਗ,ੇ ਅਤੇ  ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕV  ਕੁਝ 

ਕੰਮ ਖਾਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨ? ਸਥੈਿਟਕ ਦੀ 'ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ 

ਤਰੀਕ,ੇ ਅਤੇ (ਕਾਰਨ) ਿਕV ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗ।ੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵ6 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ6 ਬਹੁਤ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 

ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ6ਦਰੇ ਤ; ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ; ਇੱਕ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦ ਕ7ਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਖੇ ਸਮU ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ  ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਪ7ਤੀਿਕ7ਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।	

ਤੁਸZ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਜ6 ਇਸਤ; ਪਿਹਲ6 ਿਕਸ ੇਵੀ ਮੁੱ ਦ ੇਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਤੁਸZ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੰੂ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ [ਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪ7ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇ'ੇਵਰ ਹਨ। ਤੁਸZ 

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਨ\ 6 ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ\ ਸਕਦ ੇਹੋ: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team  

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 
ਇੱਥ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼6 ਹਨ ਜੋ ਤੁਸZ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹZ ਹੰੁਦਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿ'' ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

■ ਿਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

■ ਿਕ ਉਨ\ 6 ਦਾ ਆਪ7ੇ'ਨ ਜ6 ਜ6ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 

■ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦ; ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ6 ਉਨ\ 6 ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ7ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ; ਵਧੀਆ ਸਮ6 ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ7ੀਸਕੂਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 'ਾਇਦ 

ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ; ਪਿਹਲ6 ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਮU ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਥ ੇਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰਚ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨਬੱਿਚਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਜ:	
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi	

■ ਰੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਕੋਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਕ ਹੈ (ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ 3-6 ਸਾਲ)। 

■ ਡੇਵੀ ਜਾਸੂਸ: ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ (ਉਮਰ 7–11 ਸਾਲ) 

■ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ: ਨੌਜਵਾਨ6 ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ (ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਤ; ਇਲਾਵਾ) 

ਮੇਰਾ ਡੇਅਕੇਸ ਓਪਰੇ'ਨ: ਇਕ ਆਸਾਨ ਪੜ\ੋਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵੀ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  
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ਇਕ ਐਨੀਮੇ'ਨ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ6ਦਾ ਹੈ  ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਡੰੂਘੀ ਨZਦ - ਅਨS ਸਥੀਿਟਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਗਾਈਡ  ਜੋ 

12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ: (www.vimeo.com/138062201).	

ਕਝੁ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ7ੇ'ਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤ; ਪਿਹਲ6 ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ 

ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ6 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇ-ਥੈਰੇਪੀ ਟੀਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱ'ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ 

ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰ ਵਟ6ਦਰੇ ਨੰੂ ਉਤ'ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹ ੈਦ ੇਕੁਝ ਿਵਚਾਰ 

■ ਦੱਸੋ ਿਕ ਓਪਰੇ'ਨ ਜ6 ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ\ 6 ਦੇ ਹਾਲਾਤ6 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਬਹਤਰ ਜ6 ਅੰ'ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. 

■ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਓਪਰੇ'ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ7'ਨ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਉਤ'ਾਿਹਤ ਕਰੋ. ਿਕਤਾਬ6, ਖੇਡ6 ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਾਲਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ; ਰੰਗ6 ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰ6 ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:	
www.rcoa.ac.uk/childrensinfo 

■ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮ6 ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਓਪਰੇ'ਨ ਜ6 ਜ6ਚ ਕਦ; ਹੋਵੇਗੀ? ਉਨ\ 6 ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਸਮ6 ਰਹੇਗਾ (ਜੇ 

ਤੁਸZ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ)?	

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਰਹੇਗਾ, ਤ6 ਉਨ\ 6 ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸZ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ 

ਨਹZ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜ6 ਨਹZ, ਤ6 ਪੁ'ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸZ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 

ਿਨਯਮਤ ਦਵਾਈ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪੈਕਿਜੰਗ, ਪਜਾਮਾ, ਦੰਦ6 ਦਾ ਬੁਰ', ਵਾਲ6 ਦਾ ਬੁਰ', 

ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਜ6 ਨS ਪੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਟੇਡੀ ਜ6 ਿਖਡੌਣਾ ਲੈ ਕ ੇਜ6ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਜ਼ਾ ਲbਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਖਡੌਣੇ 'ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ; ਵਧੀਆ ਹੈ। 

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੇਬਲੇਟ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਹੈcਡਫੋਨ6 ਨੰੂ ਿਲਆਉਣਾ ਯਾਦ 

ਰੱਖ.ੋ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਕ ਿਜਵU ਿਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਆਈਿਬrਪਰੋਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ; ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ 

ਵਾਪਸ ਆVਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨ\ 6 ਨੰੂ ਿਕਵU ਲਓ. 

ਸਰਜਰੀ ਤ8 ਪਿਹਲ; ਠੀਕ ਨਹ= ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪ7ੇ'ਨ ਦੇ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖ6ਸੀ ਜ6 ਜ਼ਕੁਾਮ ਹੋ ਜ6ਦਾ ਹੈ, ਜ6 ਦਸਤ ਜ6 

ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ7ੇ'ਨ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਿਦਨ6 ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ; 

ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਹਤਰ ਨਹZ ਹੰੁਦਾ ਓਪਰੇ'ਨ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਖ6ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕੁਾਮ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਬੇਹੋ' ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁ'ਕਲ 

ਆVਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸZ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਨਹZ ਹੈ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਿਚਕਨ ਪੈਕਸ, ਖਸਰਾ ਜ6 ਹੋਰ 

ਲਾਗ6 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸZ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ NHS ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ NHS 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਦ'ਾ ਿਨਰਦੇ'6 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ'ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ6। 
www.nhs.uk/conditions/vaccinations  

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਮ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹZ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ; ਇੱਕਦਮ 

ਪਿਹਲ6 'ਰੀਰ ਿਵਚ [ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ6 ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸZ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯਮਬੱਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਦੇਵ6ਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੰੂ ਿਨਯਮਬੱਧ ਅੱਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਿਲਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। 

ਪ7ੀਅੱਪਰੇਿਤਵ  ਕਲੀਿਨਕ/ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਕਰੀਿਨੰਗ 
ਹਸਪਤਾਲ ਤ; ਇੱਕ ਨਰਸ ਸਰਜਰੀ ਤ; ਪਿਹਲ6 ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਿਬਓਰਾ 

ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਜ6 ਯੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ6 ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ7ੇ'ਨ ਵਾਲੇ 

ਿਦਨ ਤ; ਪਿਹਲ6। 

ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮU ਤ; ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜ6 ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਿਕ 

ਉਹ ਬੱਚੇ  ਪ7ੀਅੱਪਰੇਿਟਵ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਥ ੇਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਲਰਜੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਪੁਛਣਗੇ। ਉਹ ਰੋਗ ਦੀ ਛੂਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚਮੜੀ ਤ; ਪੱਟੀ(ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਰੰੂ ਦੀ ਚੇਪੀ) 

ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹ ਵਾਰਡ 

ਿਵਖਾਉਣਯੋਗ ਹੋਣ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 

ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਿਮਲਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ6 ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖ਼ਮ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗ।ੇ	
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ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 
ਹਸਪਤਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਕਦ- ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤ6 ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਤੇ 

ਉਹਦੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਚੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮU ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ 

ਪਵ।ੇ 

ਬੇਲੋੜZਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ; ਪਿਹਲ6 ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਸਮ6 ਸਾਰਣੀ ਨੰੂ ਆਮ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 

ਦੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ6 ਨੰੂ ਮੰਨh , ਜੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦੱਸਣਗੇ। 

■ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਤ; ਛੇ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ6 ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ/ਜ6 ਇੱਕ ਿਗਲਾਸ ਦੱੁਧ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ; 

ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਠਆਈ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਨਹZ ਸਕਦ ੇਅਤੇ ਬੱਬਲਗਮ ਚਬਾਉਣ ਤ; ਬੱਚਣਾ 

ਹੋਵੇਗਾ। 

■ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ6 ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਤ; ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ6 ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਿਪਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

■ ਬੋਤਲ ਿਵਚ; ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਰਜਰੀ ਤ; ਛੇ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ6 ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱੁਧ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ 

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜ6 ਪ7ੀਮਿਚਓਰ ਬਾਲਕ6 ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲ; ਿਦੱਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ 

ਹਦਾਇਤ6 ਚੈਕ ਕਰੋ)। 

■ ਬੱਚੇ ਸਰਜਰੀ ਤ; ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ6 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜ6 ਚੰਗੀ ਤਰ\6 ਘੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗ।ੇ ਇਹ 

ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤ; ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਿਨਟ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪੀਣ ਲਈ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜ6 ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ◌ੈ ਤ6 ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ6 ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਦਨ ਲਈ 

ਟਾਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ  ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ ਗੀਆਂ। 

ਜਦ; ਤੁਸZ ਹਸਪਤਾਲ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਿਲਆ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਜੇਕਰ ਿਪਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ )। ਇੱਕ ਨਰਸ ਉਨ\ 6 ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦਰ ਅਤੇ ਅਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਪ ਅਤੇ 

ਖੂਨ ਦਬਾਓ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ। 
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ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਗਰਭ ਟੈਸਟ 12 ਸਾਲ6 ਤ; ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨ?  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਾਿਲਜ ਦੀ ਬਾਲ ਰੋਗ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਿਸਹਤਵੈcਬਸਾਇਟ ਦੇਖੋ: 

www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16s-
guidance-clinicians	

ਨਰਸ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਲਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੱੁਟ ਅਤੇ ਿਗੱਟੇ ਤੇ ਦੋ  ਪਛਾਣ ਬbਡ ਬੰਨ? ਗੀ। ਜੇਕਰ 

ਉਨ\ 6 ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਲਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤ6 ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ6 ਿਵੱਚ, ਉਹ ਵਾਧੂ, ਜ6 ਇੱਕ ਅਲਗ ਰੰਗ ਦਾ, ਬbਡ ਬੰਨਣਗ।ੇ 

ਇੱਕ ਅਨS ਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ7ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨ ਤ; ਪਿਹਲ6 ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰੇਗੀ। 

ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼6 ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਜਵU ਿਕ: 

■ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਅਨੁਭਵ 

■ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ  

■ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਐਲਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤ6 ਉਹ ਵੀ ਦਸਣZ ਪਵੇਗੀ 

■ ਤਾਜ਼ਾ ਖ6ਸੀ, ਜ਼ਕੁਾਮ ਜ6 ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ6 ਦੂਸਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮbਬਰ6 ਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ 

ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸZ ਜ6 ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ ਤ6 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। 

ਤੁਸZ ਜ6 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤ6 ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ 

ਸਮ6 ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ7ਸ਼ਨ6 ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸZ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ। 

ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ' ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਨਾੜੀ ਸੁੰ ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ; ਬੱਚਾ ਸੌj ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਿਕ ਉਸਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਤ; ਰਾਹਤ ਿਮਲ ਜਾਵੇ। 

ਉਨ\ 6 ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਡਿਰਪ6 ਅਤੇ ਨਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ\6 ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗ ੇ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇਹ ਯੰਤਰ ਿਕੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ ਜਦ; ਉਹ ਸੁੱ ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਿਕ ਜਦ ਉਹ [ਠ? ,  ਉਹ 

ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ। 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜ; ਨਰੀਖਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਮੁੱ ਲ6ਕਣ ਦੌਰਾਨ, ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਿਕ ਇਹ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾ ਨਹZ, ਿਕ ਉਸ ੇਿਦਨ ਪ7ਿਕਿਰਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਿਕਵU ਅਤੇ ਕਦ 

ਇਸ ਪ7ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਪੂਰਵ ਉਪਚਾਰ (‘ਪBੀ-ਮੈਡ’) 

ਇਹ ਉਹਨ6 ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਤ; ਪਿਹਲ6 ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ6ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼6ਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸ਼6ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਨਗ।ੇ ਪਰ ਇਹ ਬੱਿਚਆ ਨੁ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹZ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ6ਿਦਆਂ ਿਕVਿਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤ; ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਸਤ ਬਣਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਨ ਦਵਾਈ ਪੂਰਬ-ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ6 ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਸਲਾਹ ਦੇਵ ੇ

ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਜਵU ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਲਈ। 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੂਰਬ-ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ6ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਮਲGਮ 

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ‘ਜਾਦੂ ਮਲ\ਮ’ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ‘ਐਮੇਟਾੱਪ’, ‘ਈਐਮਐਲਏ’ ਜ6 ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜ6ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ 

ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲ\ਮ ਹੈ ਜੋ 30-60 ਿਮੰਟ6 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਲ\ਮ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾVਦੀ ਹੈ ਜਦ; ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜ6 ਬ6ਹ ਤੇ ਨਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜ6ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ6 ਿਵਚ; ਨR  

ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਮਲ\ਮ ਦੀ ਵਰਤ; ਨਹZ◌ਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤ6 ਉਸ ਦੀ ਥ6 ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਕੋਲਡ ਸੱਪਰੇ ਦੀ ਵਰਤ; ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਰਹ ੇ

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ; ਰੰਗਦਾਰ ਗਾਉਨ ਿਮਲੋਗੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪ 

ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜ6 ਪਜਾਮੇ ਪਿਹਨ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਨS ਪੀ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ6 ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਅੰਡਰਵੀਅਰ 

ਪਿਹਨ ਸਕਦ ੇਹੋ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਕਮਰੇ ਤੱਕ, ਜ6 ਬੈcਡ 'ਤੇ ਪਾ ਕ,ੇ ਵੀਲਚੇਅਰ, ਜ6 ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਜ6 ਉਠਾ ਕ ੇਲੈ 

ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਯੂਿਨਟ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਿਬਜਲਈ ਕਾਰ ਪੇ'ਕ' ਕਰਨਗ।ੇ 

ਅਨJ ਸਿਥਿਟਕ ਦ ੇਕਮਰ ੇਿਵੱਚ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਾਰਡ ਤ; ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਸ ਜ6 ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਾਸ 

ਅਿਭਆਸੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗ।ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਿਖਡੌਣਾ ਜ6 ਉਨੀ ਗੱੁਡਾ ਿਲਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜ6 

ਟੈਬਲਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੇਮ6 ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਿਫਲਮ6 ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਜੇਕਰ ਤੁਸZ ਇੱਛਾ ਕਰੋ, ਜਦ; ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤ6 ਤੁਸZ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱ ਖ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਤ6 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 

ਇੱਥ ੇਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਜਦ; ਇਹ ਸਭੰਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ; ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸR ਜ6ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕ 

ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਟੀਮ ਦਾ ਮbਬਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੀਏਟਰ ਏਰੀਆ ਤ; ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸZ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਤ ਹੋ, ਤੁਸZ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਹੋ।  ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ 

ਦੂਸਰਾ ਬਾਲਗ ਮbਬਰ ਜ6 ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਨਰਸ ਜ6 ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 

ਜਦ; ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੇਟ ਜ6ਦਾ ਹੈ ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਟਾਫ਼ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ੋਦੇਵੇਗਾ। 

ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਸਮਾਸਕ ਜ6 ਿਟਊਿਬੰਗ ਿਵੱਚ; ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੈਸ, ਜ6 ਨਲੀ ਰਾਹZ ਇੱਕ 

ਟੀਕ ੇਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ6 ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਿਕਸ ੇਸਮU ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ6 ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਨਲੀ ਰਾਹZ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ6ਦਾ ਹੈ ਤ6 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ 

ਨਾਲ; ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਦ ੇਕਦ ੇਟੀਕ ੇਨਾਲ ਬ6ਹ ਤੇ ਠੰਢਕ ਅਤੇ ਚੁਭੋ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਗੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜ6 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ 

ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤ; ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਗੈਸ6 ਸੁੰ ਘਣਾ ਫੈਲਟ-ਿਟਪ 

ਕਲਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। 

ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਕੁਝ ਸਿਕੰਟ6 ਤ; ਕੁਝ ਿਮੰਟ6 ਤੱਕ) ਿਜਸ ਸਮU ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਪ7ਭਾਿਵਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮU ਦੌਰਾਨ ਬੇਆਰਾਮ ਜ6 ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਿਬਲਕੁੱ ਲ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ [ਚੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਰਮੀ ਪਰ ਿਦ7ੜਤਾ ਨਾਲ ਫੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਕਮਰੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਮbਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਤ; ਬਾਹਰ ਤੱਕ 

ਚਲੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜ6ਦਾ ਹੈ, ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਨਲੀ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ\6 ਉਹ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਅਤੇ 

ਅਨ? ਸਿਥਿਟਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। 

ਅੱਗ ੇਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਓ, ਧੜਕਨ, ਸਾਹ 

ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨ6 ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ\6 ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾVਦਾਹੈ। 
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ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਮ6 ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ, ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸZ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕ ੇਜਾਓ। 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤ0 ਬਾਅਦ 
ਿਰਕਵਰੀ ਕਮਰ ੇਿਵੱਚ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੱਚੇ ਿਰਕਵਰੀ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ [ਠ ਜ6ਦੇ ਹਨ। ਅਨ? ਸਿਥਿਟਸਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਨਲੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣਗ,ੇ ਜਦ; ਉਹ [ਠਣ। 

ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਰਸ ਜ6 ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੀਕ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਵੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤ6 ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਿਸਕਨS ਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਠਣ 

ਦੀ ਪ7ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਚੰਨ\  ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

Mਠਣ ਤੇ ਤੰਗੀ 

ਜਦ; ਉਹ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤ6 ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਲਝਣ ਅਤੇ/ਜ6 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਦਖਾVਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰਦਾ 

ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੱੁਸ ੇਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਚਲਾ ਅਤੇ ਲੇਟ ਜ6 ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤ6 ਬ6ਹ6 ਮਾਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ 

ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੀਬ 30 ਿਮੰਟ6, ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਰਕਵਰੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਇਨ\ 6 ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵU ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗ ੇਕੀ ਵੱਧੇਰੇ ਦਰਦ ਤ; ਰਾਹਤ ਪਾਣ ਤ; ਕੋਈ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। ਉਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ  ਿਕ ਤੁਸZ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ\6 ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦ ੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ  ਬੱਚਾ ਤੰਗ ਹੋਕ ੇਉਠਦਾ ਹੈ ਤ6 ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੱਸਥੀਸਿਥਸਟ 

ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਸਮU ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪ7ੇ'ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਕੀ ਉਹ ਉਨ\ 6 ਤਰੀਿਕਆਂ 

ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ6ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤ; ਿਕੱਦ6 ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਦਰਦ ਤ8 ਰਾਹਤ 

ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਅਨਸਥੀਿਟਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾVਦਾ ਹੈ, ਜਦ; ਬੇਹੋ'ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤ6 ਿਜਨ\ 6 ਸੰਭਵ 

ਹੋਵੇ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ  ਉਠਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਦ ਤ; ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਵਧੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਅਨੱਸਥੀਸਿਥਸਟ, ਸਰਜਨ ਅਤੇ / ਜ6 ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤ; ਵਧੀਆ ਦਰਦ ਤ; ਰਾਹਤ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। 
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ਘਰ ਗਏ 

ਓਪਰੇ'ਨ ਜ6 ਪ7ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਕਸਰ ਸੰਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਜਨ ਅਤੇ 

ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤ; ਖੁ' ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਤ; ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਕਵU ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜ6 ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਜ6ਦੇ ਸਮU। ਇਹ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ! 

ਜੇ ਆਪ7ੇ'ਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਸZ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ6 ਘਰ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਤ6 ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਘੰਟਾ ਵੱਜਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ	

ਕੁਝ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕ ੇਿਚੰਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਨZਦ ਨਹZ ਲbਦੇ।  

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਅਤੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਉਨ\ 6 ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਪਿਹਲ6 ਨਾਲ; ਵਧੇਰੇ ਮੁ'ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਤੰਨ ਤ; ਚਾਰ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ7ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। 
ਆਧੁਿਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵ6 ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ।  
ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜ6ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ7ੇ'ਨ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜ6ਦੇ 

ਹਨ।  

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ6 ਗਲ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮU ਲਈ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ 

ਅਕਸਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ6ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ (10 ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚ; 1 ਤ; ਵੱਧ) ਹੋਣਾ: 

■ ਿਸਰਦਰਦ ਜ6 ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾ' 

■ ਿਬਮਾਰ ਜ6 ਘੇਰਨੀ 

■ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 
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ਦੁਰਲੱਭ ਜਿਟਲਤਾਵ6 ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 10,000 ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ; 1 ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ7ਤੀ ਗੰਭੀਰ 

ਐਲਰਜੀ ਪ7ਤੀਿਕ7ਆ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਬਾਲਗ ਜ6 ਦਰਿਮਆਨੀ ਗੈਰ-ਐਮਰਜbਸੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਤ; ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਖਮ 

'ਾਇਦ 100,000 ਿਵਚ 1 ਤ; ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਮU ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤ6 ਿਸੱਧੇ ਅਨS ਸਥੀਸੀਕਲ ਕਾਰਨ 

ਨਹZ ਹੰੁਦੀਆਂ ਬਲਿਕ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ6 ਆਪ7ੇ'ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ6 ਕਰਕੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਅਨੱਸਥੀਸੀਕਲ ਜ6 ਅਨS ਸਥੀਸੀਕ ਪ7ਿਕਿਰਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਜੋਖਮ6 ਬਾਰੇ ਪੜ\ਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 

ਵੈcਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਵੇਖੋ		

www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi	

ਜੋਖ਼ਮ ਵਰਣਨ 
ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ6 ਅਤੇ ਨੰਬਰ6 ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ\6 ਿਭੰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਮਦਦ ਲਈ ਪੇ' ਕੀਤਾ 

ਜ6ਦਾ ਹੈ। 

 
 

ਬਹੁਤ ਆਮ  ਆਮ ਅਸਧਾਰਨ ਦੁਰਲੱਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ 

੧੦ ਿਵੱਚ< ੧ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ 

ਿਵੱਚ; 

੧੦੦ ਿਵੱਚ< ੧ 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਇੱਕ ਗਲੀ ਿਵੱਚ; 

੧੦੦੦ ਿਵੱਚ< ੧ 

 ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

 ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ 

੧੦੦੦੦ ਿਵੱਚ< ੧ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ 

ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ 

੧੦੦,੦੦੦ ਿਵੱਚ< ੧ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ 

ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ 

ਆਧੁਿਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਿਵੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵ6 ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ। 

ਿਕਸ ੇਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਜ6 ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਇਕ ਗੰੁਝਲਦਾਰ 

ਡਾਕਟਰੀ ਿਪਛੋਕੜ, ਜ6 ਚਾਰ ਸਾਲ ਤ; ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਤੇ / ਜ6 ਵੱਡਾ ਅਪ7ੇ'ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜ6 ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਖ਼ਤਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਪਰੇ'ਨ ਤ; ਪਿਹਲ6 ਅਨੱਸਥੀਸਿਥਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਿਨਕ 

ਉਪਕਰਣ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿ'ਆਂ ਨ?  ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲ6ਿਕ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਪੂਰੀ 

ਤਰ\6 ਹਟਾਇਆ ਨਹZ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਲੰਮੇ ਸਮU ਦੇ ਪ7ਭਾਵ6 ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮU 

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹZ ਹੈ ਿਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਚਾਰਨਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਪ7ਿਕਿਰਆ ਜ6 ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ7ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ 

ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਬਾਲ ਚਿਕਤਸਾ ਅਨS ਸਿਥਸੀਆ ਤR ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵ6 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪ7ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

ਯੂਨਾਇਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਿਵੱਚ ਬਾਲ ਚਿਕਤਸਾਅਨS ਸਿਥਸੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸਿਹ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵ6 ਹੋਈਆਂ: (APRICOT 

ਐਿਧਐਨ):	www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.14520	

ਤੁਸZ  ਗ੍ੇਟ ਿnਟੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲbਡ  ਦੀ ਬਾਲਚਿਕਤਸਾ ਐਸੋਸੀਏ'ਨ  ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

www.apagbi.org.uk/guidelines	 ਜਾਂ 
www.apagbi.org.uk/children-and-young-people	

ਇੱਕ ਅਨS ਸਿਥਿਟਸਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ6 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵੈcਬਸਾਈਟ ਤੇ 

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

ਸਾਡੇ ਪੱਤ ੇਤ; ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਨS ਸਿਥਸੀਆ ਦੁਆਰਪ7ਮਾਣਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈcਬਸਾਇਟ ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ:	www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  
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ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਅੱਪ ਟ ੂਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸ: ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ: ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 
ਨਹ: ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਅਸ: ਇਸ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ: ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂ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 ਜਾ ਂ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 ਨੰੂ Translators without Borders ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮਊਨਟੀ ਵਲ; ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨ6 ਅਨੁਵਾਦ 
ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਲੱਥੇ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅ'ੁੱ ਧ 
ਜ6 ਗ਼ਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 

ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ7 ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 
ਅਸZ ਇਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਆਵ6 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤ6 ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 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 
ਛੇਵ; ਸੰਸਕਰਣ, ਫਰਵਰੀ ੨੦੨੦ 

ਇਸ ਪਰਚ ੇਦੀ ਪ7ਕਾ'ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ6 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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