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ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ 
ਐਨਸਥੈਿਟਕ 
ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ- ਤੁਸ0 ਰੀੜ3 ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਐਨਸਥੈਿਟਕ) ਦਾ ਅਪAੇਸ਼ਨ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਐਨਸਥੀਿਟਕਿਸਟ, ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਨੁਮਾਇਿੰਦਆ ਂਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਇਹ ਪਰਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹ:ੈ 

■  ਰੀੜ$ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਐਨਸਥੈਿਟਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ 

■ ਿਕਵ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

■ ਤੁਹਾਡ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ; ਤੁਹ< ਿਕਵ> ਫਾਇਦਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

'ਰੀੜ3 ਦੀ ਹੱਡੀ' ਕੀ ਹੈ 
ਬਹੁਤ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨਾ ਂਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂ< ਆਮ ਐਨਸਥੈਿਟਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਿਂਕ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਲੈਣਾ ਅਕਸਰ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਜਦ; ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ < 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ (ਤੁਹਾਡ ੇਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ) ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ 
< ਸੰੁਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਿਕ ਤੁਸT ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਦ < ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਜਾਗਦੇ ਰਹ।ੋ 

ਆਮ ਤੌਰ Wਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤ; ਦੋ ਘੰਟੇ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਐਨਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਕਈ ਘੰਿਟਆ ਂਤੱਕ ਦਰਦ ਤ; 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆ ਂਵੀ ਉਸ ੇਸਮ> ਲਗਾਈਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। 

ਆਪਣੀ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇਐਨਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸT: 

■ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਂਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

■ ਸਿਥਰ ਹੋਣਾ - ਿਜੰਨਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾ< ਰਾਹਤ ਿਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹT ਹੁੰਦੇ। 

ਕੁਝ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾ ਂਲਈ ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਕ ਦੇ ਅੱਗ ੇਇੱਕ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ < ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਤ; ਬਾਅਦ 
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਦਰਦ ਤ; ਰਾਹਤ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਸਟ ਤੁਹਾ< ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ; ਿਕਹੜਾ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤ; 
ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।  
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ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਂਿਬਨਾ ਂਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਕ ਲਈ 
ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਿਸਹਤ Wਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆ ਂਤੁਹਾ< ਰੀੜM ਦੀ ਹਡੱੀ ਲਈ ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਭ ਹ ੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰੇ ਲਈ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤ; ਵਧੀਆ ਿਕਸ < ਅਨੁਕੂਲ ਹ।ੈ 

ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਾਹT ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ < ਅਕਸਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਇਸਦੇ ਲਈ ਆਮ 
ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਕ ਦੇ ਨਾਲ:  

■ ਜੋੜਾ ਂਜਾ ਂਲੱਤਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਲਈ ਆਰਥੋਪੀਿਡਕ ਸਰਜਰੀ 

■ ਗਰੋਇਨ ਹਰਨੀਆ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਾੜੀ ਦੀ ਨਾੜੀ, ਹੀਮੋਰੋਇਡ ਸਰਜਰੀ (ਬਵਾਸੀਰ) 

■ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ: ਲੱਤ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆ ਂਨਾੜੀਆ ਂਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 

■ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ: ਪੋ̀ਲੈਪਸ ਿਰਪੇਅਰ, ਿਹਸਟaੋਸਕੋਪੀ ਅਤ ੇਕੁਝ ਿਕਸਮਾ ਂਦੇ ਿਹਸਟaੈਕਟੋਮੀ 

■ ਯੂਰੋਲੋਜੀ: ਪੋ̀ਸਟੇਟ ਸਰਜਰੀ, ਬਲੈਡਰ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ। 

ਰੀੜ3 ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਈ ਿਕਵR ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ? 

 

■ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਕ ਕਮਰੇ ਜਾ ਂਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਸT ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਕ ਸਹਾਇਕ < 
ਿਮਲੋਗੇ, ਜੋ ਟੀਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। 

■ ਤੁਹਾਡ ੇਐਨਅਸਥ̂ਿਟਸਟ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਹੱਥ ਜਾ ਂਬਾਹਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਪਤਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਿਟਊਬ (ਇੱਕ ‘ਕੈਨੂਲਾ’) 
ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤ; ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਐਨਅਸਥ̂ਿਟਸਟ < ਤੁਹਾ< ਤਰਲਾ ਂਅਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾ< ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

■ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸT ਜਾ ਂਤਾ ਂਮੰਜੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਆਪਣ ੇਪੈਰ ਘੱਟ ਸਟਲੂ ਤੇ 
ਬੈਠg ਗ ੇਜਾ ਂਤੁਸT ਆਪਣ ੇਪਾਸੇ ਲੇਟ ੇਹੋਵੋਗ,ੇ ਆਪਣ ੇਗੋਿਡਆ ਂਨਾਲ ਘੰੁਮ ਰਹ ੇਹੋਵ ੋਅਤ ੇਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਘੰੁਮਣਗੇ। 

■ ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਕ ਟੀਮ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾ< ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

■ ਸਥਾਨਕ ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਕ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ < ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਰੀੜM ਦੀ 
ਟੀਕਾ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਕੰਟਾ ਂਲਈ ਚੀਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਨਅਸਥ̂ਟ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ 
ਇਜੈੰਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾ< ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ ੇਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਜਾ ਂਹੈਲਥਕੇਅਰ 
ਸਹਾਇਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਟੀਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤ ੇਭਰੋਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਸT ਐਨਅਸਥ̂ਿਟਕ ਸਹਾਇਕਾ ਂ< ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜੋ Wਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪ̀ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਤੁਸT ਸਾਡੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਉਨiਾ ਂਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤ ੇਐਨਾਸਥੈਸੀਆ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜM ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 
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ਮੈT ਿਕਵR ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਾਹੀ ਇਜੈੰਕਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਂਇਕ ਕੈਨੂਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ; ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹT ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਅਸਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾ< ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹ ੈਜਾ ਂਮੋਟਾਪਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਿਵਚ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

■ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸT ਿਪੰਨਾ ਂਅਤ ੇਸੂਈਆ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ- ਜੇ ਤੁਸT ਅਿਜਹਾ 
ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਚੱੁਪ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਅਨੱਸਥੀਸੀਆਸਟ < ਦੱਸੋ। 

■ ਜਦ; ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਜੇ ਤੁਸT ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹ ੋਤਾ ਂਤੁਹਾ< ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ 
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੁਝ ਿਮੰਟਾ ਂਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

■ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਗਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗੀ, ਿਫਰ ਛੂਹਣ 'ਤ ੇਸੰੁਨ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਿਫਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸT 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗ ੇਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਭਾਰੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

■ ਜਦ; ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰiਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਤੁਸT ਆਪਣੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂ< Wਪਰ ਨਹT ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਾ ਂਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ 
ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹT ਕਰੋਗ।ੇ 

ਟੈਸਿਟੰਗ ਜੇ ਰੀੜ3 ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਸਿਥਸਟ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਕਲ ਸਹੀ ਤਰiਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹT, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ: 

■ ਠੰਡਾ ਤਰਲ ਿਛੜਕ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਤੁਸT ਇਸ < ਠੰਡ ੇਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

■ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤ ੇਸਵੈਬ ਜਾ ਂਜਾਚਂ < ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਹ ਪੱੁਛਣਾ ਿਕ ਤੁਸT ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

■ ਤੁਹਾ< ਆਪਣੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਉਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਨiਾ ਂਟੈਸਟਾ ਂਦੌਰਾਨ ਿਧਆਨ ਕ>ਦaਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹ ੈਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾ< ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਅਨੱਸਥੀਸੀਆ < ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਿਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਨੱਸਥੀਸਿਥਸਟ ਕੇਵਲ ਉਦ; ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ; ਉਹ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗ ੇਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ (ਅਨੱਸਿਥਸਿਟਕ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਇਕੱਲੀ ਰੀੜ3 ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ) 
■ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸT ਜਾਗਦੇ ਹ,ੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਣ-
ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਗ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾ< ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

■ ਤੁਹਾ< ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾ< ਆਪਣ ੇਅਨੱਸਥੀਸੀਆਸਟ < ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ 
ਚੀਜ਼ ਹ ੈਜੋ ਤੁਹਾ< ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਿਜਵ> ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਿਸਰਹਾਣਾ ਜਾ ਂਬਾਹਂ < ਸਹਾਰਾ। 

■ ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ < ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ< ਹਲਕੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਮਾਸਕ ਰਾਹT ਸਾਹ ਲੈਣ 
ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

■ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਦੀ 'ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ' ਬਾਰੇ ਤੁਸT ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਪਰੰਤ ੂਤੁਸT ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 'ਤ ੇਆਰਾਮ 
ਪਾਓਗ।ੇ 

■ ਓਪੇ̀ਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸT ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾ< ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਲੈ ਜਾਓ, 
ਹ^ਡਫੋਨਸ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਇਕਾਈਆ ਂਓਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਹ^ਡਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

■ ਓਪੇ̀ਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸT ਅਨੈਸਥੀਸੀਿਟਸਟ ਅਤ ੇਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਜੇ ਓਪੇ̀ਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹ ੋਗਈ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾ< ਅਰਾਮ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤ ੇਨTਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸT ਓਪੇ̀ਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਟਾਲ ਸਕਦੇ 
ਹ,ੋ ਜਾ ਂਤੁਸT ਕੁਝ ਜਾ ਂਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ< ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਨਹT, ਜਾ ਂਆਪਣਾ ਸਾਰਾ 
ਸਮਾ ਂਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ‘ਿਸਡਨੇਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ’ ਪਰਚਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵ^ਬਸਾਈਟ Wਤੇ 
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

ਤੁਹਾ< ਅਜ ੇਵੀ ਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇ: 

■ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਹT ਕਰ ਸਕਦਾ 

■ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਚੰਗੀ ਤਰiਾ ਂਕੰਮ ਨਹT ਕਰਦੀ 

■ ਸਰਜਰੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹ ੈਜਾ ਂਉਮੀਦ ਤ; ਵੱਧ ਸਮਾ ਂਲjਦੀ ਹ।ੈ 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ- ਬਾਅਦ 
■ ਅਿਹਸਾਸ (ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ) < ਪੂਰੀ ਤਰiਾ ਂਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿਵਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ< ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾ ਜਾ ਂਿਚੰਤਾਵਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅਮਲੇ < ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

■ ਿਜਵ> ਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵਾਪਸ ਆkਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸT ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੁਝ ਝਰਨਾਹਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸT ਓਪੇ̀ਸ਼ਨ ਤ; ਕੁਝ ਦਰਦ ਬਾਰੇ 
ਵੀ ਜਾਣੂ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਤੁਸT ਿਕਸੇ ਦਰਦ ਤ; ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

■ ਜਦ; ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਤਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਪੈਰ ਡਗਮਗਾkਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪੈ̀ਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸT ਥੋੜMੀ 
ਿਜਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਜਦ; ਤੁਸT ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੰਜੇ ਤ; ਬਾਹਰ ਆਉਗ ੇਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤ; ਮਦਦ ਮੰਗੋ। 

■ ਤੁਸT ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਅਨੱਸਥੇਿਟਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤ; ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਰੀੜ3 ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੇਹੇਸ਼ੀ ਿਕX ਹੈ? 
ਇਕੱਲੇ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਇਜੈੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਇਜੈੰਕਸ਼ਨ ਦੇ Wਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਹ ੋਸਕਦੇ ਨੇ : 

■ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਦ ਘੱਟ ਛਾਤੀ ਦੀਆ ਂਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾ ਂਦਾ ਜੋਖਮ 

■ ਫੇਫਿੜਆ ਂਅਤ ੇਸਾਹ ਲੈਣ Wਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ 

■ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਦ ਇਕਦਮ ਪੀੜ ਤ; ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ 

■ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਮ ਪੀੜ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ 

■ ਘੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤ ੇਉਲਟੀਆ ਂ

■ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਦ ਛੇਤੀ ਪੀਣ ਅਤ ੇਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 

ਜੋਖਮ ਸਮਝਣਾ 
ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰiਾ ਂਨੰਬਰਾ ਂਅਤ ੇਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਮਦਦ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

 

 

ਬਹੁਤ ਆਮ ਆਮ ਅਸਧਾਰਨ ਦੁਰਲੱਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ 

10 ਿਵੱਚ= 1 

ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ; ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ 

100 ਿਵੱਚ= 1 

ਸੜਕ Wਤੇ ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ 

1,000 ਿਵੱਚ= 1 

ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ; ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ 

10,000 ਿਵਚ= 1 

ਛੋਟ ੇਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ; 1 
ਿਵਅਕਤੀ 

1,00,000 ਿਵੱਚ= 1 

ਵੱਡ ੇਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ; ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ 
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ਆਧੁਿਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਅਸਧਾਰਨ ਹਨ। ਨਵ> ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕਾ,ਂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ 
ਮਾਪਦੰਡ ਅਤ ੇਵਧੇਰੇ ਪ̀ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆ ਂਨੇ ਇਸ < ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਧੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 

ਜੋਖਮ < ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਹਾ< ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

■ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ ੈ

■ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ

■ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਕਵ> ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਐਨਾਸਥੈਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਜੋਖਮਾ ਂਤ ੇਿਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹ ੈਿਕ ਿਕਹੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤ; ਿਬਹਤਰ ਹ।ੈ 

ਮਾੜੇ ਪAਭਾਵ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਦਵਾ ਵਾਗਂ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਪ̀ਭਾਵਾ ਂਜਾ ਂਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤ; ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ̀ਭਾਵਾ ਂਅਤ ੇਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇ
ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

ਬਹੁਤ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਆਮ ਮਾੜ ੇਪ1ਭਾਵ 
■ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪBੈਸ਼ਰ - ਿਜਵ> ਿਕ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਦਵਾ ਪ̀ਭਾਵ ਲjਦੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬਲੱਡ ਪੈ̀ਸ਼ਰ < ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਤੁਹਾ< ਬੇਹੋਸ਼ ਜਾ ਂਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਐਨਾਸਥ̂ਿਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਰੱਪ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤ ੇਤਰਲਾ ਂ
ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬਲੱਡ ਪੈ̀ਸ਼ਰ < ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

■ ਖੁਰਕ –ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜੇ ਮੋਰਫਾਈਨ ਵਰਗੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਈ ਦਵਾ ਿਵਚ ਵਰਤੀਆ ਂ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾ< ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੁਰਕ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

■ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ (ਪੇਸ਼ਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣ) ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾ ਂਪੇਸ਼ਾਬ ਥੈਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ - ਜਦ; ਤੁਸT ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ 
ਦੀ ਦਵਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਤੁਹਾ< ਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ਾਬ ਥੈਲੀ < ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, 
ਤੁਹਾ< ਪੇਸ਼ਾਬ ਥੈਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਤਰਨ ਬਾਅਦ 
ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਥੈਲੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਮ ਵਾਗਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾ< ਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ਾਬ ਥੈਲੀ ਿਵਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਕੈਥੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਦ; ਿਕ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਤਮ ਹ ੋਜਾਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਥੋੜੇ ਸਮ> ਲਈ 
ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤ ੇਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਦਵਾ ਤ; ਪ̀ਭਾਵਤ ਨਹT ਹੁੰਦਾ। 

■ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ – ਜੇ ਤੁਹਾ< ਸੂਈ ਦੀ ਥਾ ਂਤ; ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾ ਂਤ ੇਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ- ਤੁਹਾ< ਤੁਰੰਤ ਆਪਣ ੇ
ਐਨਾਸਥ̂ਿਟਸਟ < ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਜਾ ਂਤਲ ਿਵੱਚ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਸੂਈ ਨਸ < ਛੂਹਣ ਕਾਰਨ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸੂਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। 

■ ਪੋਸਟ-ਿਡਉਰਲ ਪੰਚੱਰ ਤ= ਿਸਰਦਰਦ - ਇੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ; ਬਾਅਦ ਿਸਰ ਦਰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਿਪਆਸੇ ਹੋਣਾ, ਖਾਣਾ ਨਹT ਅਤ ੇਿਚੰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਬਹੁਤ ੇਿਸਰ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਧਾਰਨ ਦਰਦ ਤ; ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਇਕ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਦਵਾ ਤ; ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ, ਿਨਰੰਤਰ ਿਸਰਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ 
ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਿਜਸ < ਪੋਸਟ-ਿਡਉਰਲ ਪੰਚਰ ਿਸਰਦਰਦ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਿਜਸਦਾ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 200 ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ 
ਦੀ ਟੀਕੇ ਿਵੱਚ; ਲਗਭਗ 1 ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਸਰ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬੈਠਣ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਲੇਟਣ 
ਿਬਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਿਸਰਦਰਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਂਉਲਝਣ ਜਾ ਂਸੁਨਣ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਪੋਸਟ-ਿਡਉਰਲ ਪੰਚਰ ਿਸਰ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Headache after a spinal or epidural 
injection ਪੜMੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi  
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ਦੁਰਲੱਭ ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂ
ਨਸਾ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ- ਇਹ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹ।ੈ ਸਨਸਨੀ, ਸੂਈਆ ਂਚੁਭੱਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਅਤ ੇਕਈ ਵਾਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਜਾ ਂਹਫ਼ਿਤਆ ਂਲਈ ਵੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮ> ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ 
ਹ ੋਜਾਦਂੀ ਹ ੈਅਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰiਾ ਂਠੀਕ ਹ ੋਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 

ਸਥਾਈ ਨਸਾ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ(ਲਗਭਗ 50,000 ਸਿਪਨਲਾ ਂਿਵੱਚ 1)। ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂ
ਵੱਡੀਆ ਂਪੇਚੀਦਗੀ ਲਈ ਉਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ 

ਨਸਾ ਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਪੜMੋਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਸਾ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਜਾ ਂ
ਐਪੀਿਡਲਰ ਟੀਕਾਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

ਆਮ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 
ਕੀ ਮ; ਆਪਣੀ ਰੀੜ= ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤA ਪਿਹਲਾ ਂਖਾ-ਪੀ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 
ਤੁਹਾ< ਉਹੀ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਿਜਵ> ਿਕ ਤੁਹਾ< ਕੋਈ ਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਸਮ> ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ ੈਿਕkਿਕ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਤ; ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਹਸਪਤਾਲ < ਤੁਹਾ< ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ; ਪਿਹਲਾ ਂਖਾਣਾ ਅਤ ੇਪੀਣਾ ਕਦ; ਬੰਦ 
ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 

ਕੀ ਮੈI ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਂਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਹ?ੈ 
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ; ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੁਸT ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਸੀਸਟ ਇਕੱਠੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਿਕ ਕੀ ਤੁਸT ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰiਾ ਂ
ਜਾਗਦੇ ਹ ੋਜਾ ਂਘਬਰਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗ ੇਤਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾ< ਸਾਰੀ ਪ̀ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਇਨੰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ < ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸT ਜਾਣੂ ਹ,ੋ ਪਰ ਹੁਣ ਿਚੰਤਤ ਨਹT ਹੋਵੋਗ।ੇ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ < ਆਮ 
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇਆਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾ ਂਦੇ ਜੋਖਮ 
ਹਨ। 

ਕੀ ਮ; ਵੇਖਾਗਂਾ/ਵੇਖਾਗਂੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ?ੈ 
ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸT ਸਰਜਰੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਕੁਝ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਸੁਰਾਖ' 
ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰ ੇਅਤ ੇਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਵਰਤ; ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂ< ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 
ਸਕਰੀਨ Wਤੇ ਕੀ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਲਈ ਚੋਣ ਹ?ੈ 
ਹਾ ਂਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਸਲ ਸਰਜਰੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਾਲਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦੇ 
ਅਧਾਰ Wਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੈਸਥੀਸਿਥਸਟ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਚੋਣਾ ਂਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਨਾ ਂਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸT ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ < ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜਾ ਂਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਨiਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

■ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਿਪਛਲੀ ਸਰਜਰੀ 

■ ‘ਲਹੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ’ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾ ਂਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾ ਂ< ਨਹT ਰੋਕ 
ਸਕਦੀਆ ਂ

■ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਜਾ ਂWਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵਚ ਲਾਗ 

■ ਿਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤ। 
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ਕੀ ਮ; ਰੀੜ= ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤA ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 
ਹਾ।ਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਡ ੇਐਨਾਸਥ̂ਿਟਸਟ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸT ਫੈਸਲਾ ਲjਦੇ ਹ ੋਿਕ ਤੁਸT ਇੱਕ ਨਹT ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ੋਜਾ ਂਿਫਰ ਵੀ 
ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤ; ਖੁਸ਼ ਨਹT ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਸT ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਨਹT ਕਿਹ ਸਕਦੇ। 

ਕੀ ਮ; ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਗਂਾ? 
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾ< ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹT ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਲਈ ਤੁਸT ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ ੋ
ਿਕkਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਕੀ ਮੈI ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਾਸਥRਿਟਸਟ I ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਸਥ̂ਿਟਸਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਾ ਂਹੋਰ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਤੁਸT ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ 
ਕਰਦੇ ਹ;ੋ ਇਹ ਉਨiਾ ਂਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ।ੈ 

ਕੀ ਰੀੜ= ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਐਪੀਿਡਉਰਲ ਵਰਗੀ ਹ?ੈ 
ਨਹT। ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਹ ਦੋਵ> ਰੀੜM ਦੀ ਹੱਡੀਆ ਂਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟੀਕੇ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਪੀਿਡਉਰਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹ ੈਦੀ 
ਵਰਤ; ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਹੇਸ਼ੀ ਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡ ੇਪਰਚੇ ਿਵਚ - ਸਰਜਰੀ ਤ; ਬਾਅਦ ਐਪੀਿਡਉਰਲ ਦਰਦ ਤ; ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ; ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

ਮ; ਰੀੜ= ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਾਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥA ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 
ਤੁਸT ਆਪਣ ੇਐਨਾਸਥ̂ਿਟਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾ ਂਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਪ̀ੀ-ਅਸੈਸਮjਟ ਕਲੀਿਨਕ ਜਾ ਂ
ਐਨਾਸਥ̂ਿਟਕ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

  



 8 

ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ < ਦਰੁਸਤ ਅਤ ੇਅੱਪ ਟ ੂਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸT ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਅਸT ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 
ਨਹT ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਅਸT ਇਸ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹT ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਫ਼ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਚੇ < 
ਗਾਈਡ ਵਜ; ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਰਚੇ < ਸਲਾਹ ਵਜ; ਨਹT ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ < ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾ ਂਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹT ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਪੂਰੇ ਬੇਦਾਵ ੇਲਈ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi). 
 

ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ < Translators without Borders ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮਊਨਟੀ ਵਲ; ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਅਨੁਵਾਦ ਦੀ 
ਕੁਆਲਟੀ < ਿ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।ੈ 

ਸਾ# ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ+ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 
ਅਸT ਇਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਆਵਾ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀ ਹੋਵ ੇਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂ< ਿ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 
ਪੰਜਵ% ਐਡੀਸ਼ਨ, ਫਰਵਰੀ 2020 
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