ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ

ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਗ ਿਦਲ (ਿਦਲ ਦੀ) ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੂਰਵ-ਮੁਲ�ਕਣ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੀਿਟਸਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ, ਲਾਭ� ਅਤੇ ਜੋਖਮ� ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਲੈ ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਿਕਸਮ�

ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਖੋਜ ਨ� ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਫਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ,

ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਜੰ ਨਾ
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਫੱ ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇਠ� ਉਹਨ� ਕਦਮ� ਦਾ ਸਾਰ ਿਦੱ ਤਾ

ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਫਟਰ ਬੈਟਰ ਸੋਨਰ ਟੂਲਿਕੱ ਟ

(www.rcoa.ac.uk/fitter-better-sooner) ਿਵੱ ਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
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ਿਸਗਰਟਨ�ਸ਼ੀ

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਸਗਰਟ ਪ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਹੋਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ। ਚੰ ਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਵੀ ਿਸਗਰਟਨ�ਸ਼ੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਠਿਹਰਾਅ ਨੂੰ

ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ GP ਅਿਭਆਸ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਟੌਪ ਸਮੋਿਕੰ ਗ ਸਰਿਵਸ

(www.nhs.uk/quit smoking) ਿਸਗਰਟਨ�ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜ� ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ।

ਤੁਸ� ਿਸਗਰਟਨ�ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਥੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ASH ਬ�ੀਿਫੰ ਗ: ਿਸਗਰਟਨ�ਸ਼ੀ ਅਤੇ

ਸਰਜਰੀ (www.ash.org.uk)

ਸ਼ਰਾਬ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਜਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ

ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਜ� ਘੱ ਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਜਰੀ ਤ�
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸ� NHS ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ

(www.nhs.uk/better-health/drink-less) 'ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ� ਬਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖੁਰਾਕ

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤ� ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ

ਤ� ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱ ਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ

(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi) 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕਸਰਤ

ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਕੰ ਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜ� ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।

ਹਾਲ�ਿਕ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਦਮਾ ਜ� ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ

ਸਿਥਤੀਆਂ, ਤ� ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਅੱ ਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ ਅਤੇ

ਤੁਸ� ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ

ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜ�ਾਉਣ

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤ� ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ� ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ

ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ

ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋ।

ਦੰ ਦ ਅਤੇ ਦੰ ਦ�

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਿਢੱ ਲੇ ਦੰ ਦ ਜ� ਤਾਜ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ

ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਥ� 'ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਢੱ ਲੇ ਦੰ ਦ� ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ ਅਤੇ ਮਸੂੜੇ ਚੰ ਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖੂਨ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,

ਂ ੋਕਾਰਡਾਈਿਟਸ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਿਜਸਨੂੰ ਐਡ

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੇਰਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਪ�ੀ-ਆਪ�ੇਿਟਵ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਕਲੀਿਨਕ (ਪ�ੀ-ਐਡਿਮਸ਼ਨ ਕਲੀਿਨਕ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਿਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ, ਿਦਲ, ਫੇਫਿੜਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਿਦਆਂ 'ਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਇੱ ਕ ਅਨੱਸਥੀਿਸਸਟ ਜ� ਪ�ੀਓਪਰੇਿਟਵ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਰਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੀਤ ਿਵੱ ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਗੇ। ਉਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ

ਿਲਆਉਣਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲ� ਦੇ ਹੋ (ਤੁਸ� ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਜ� ਜੀਪੀ

ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ�, ਤਾਜ ਜ� ਦੰ ਦ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱ ਛਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ�ਣ ਜ� ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ

ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਨਰਸ ਜ� ਐਨਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਦੱ ਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ

ਲੋ ੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸ� ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ�, ਜ� ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤ� ਘੱ ਟ ਛੇ ਘੰ ਟੇ ਤੱ ਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱ ਕ ਅਨੱਸਥੀਿਸਸਟ ਜ� ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਲੈ ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਘੁੱ ਟ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ�ੀਓਪਰੇਿਟਵ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ

ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਰਗਰਮ

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱ ਟ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਸ�ਟਰ ਫਾਰ

ਪੇਰੀਓਪਰੇਿਟਵ ਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ (www.cpoc.org.uk/shared-decision-making) 'ਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ� ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ�ਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਔਜ਼ਾਰ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮ� ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ

ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ

ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇੱ ਕ ਸੈਡੇਿਟਵ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਗਾਊਨ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਰੇਸਲੇ ਟ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਓਪਰੇਸ਼ਨ� ਲਈ, ਤੁਸ�

ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤ� ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱ ਕੇ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰ ਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਿਕੰ ਗਜ਼ ਪਾਓਗੇ।

ਜਦ� ਤੁਸ� ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ, ਤ� ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ

ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ। ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨ� (ਮਾਨੀਟਰ�) ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ECG (ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ

ਧੜਕਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ), ਇੱ ਕ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੀ �ਗਲੀ ਜ� ਕੰ ਨ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਿਲੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮੱ ਥੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਟੱ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਮਾਿਪਆ ਜਾ

ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਿਕੰ ਨੀ ਡੂੰ ਘੀ ਨ�ਦ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਧਮਣੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜ� ਿਤੰ ਨ ਕੈਨੂਲਸ (ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਿਟਊਬ� ਜ� 'ਡਿਰੱ ਪਸ') ਪਾਏ

ਜਾਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੰ ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਆਮ ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਤ�

ਵੱ ਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਹ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤੁਪਕੇ ਰਾਹ� ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੀਕਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ

ਜਦ� ਤੁਸ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਨੱਸਥੀਿਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵ�ਟੀਲੇ ਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ

ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇੱ ਕ ਨਰਮ ਿਟਊਬ (ਕੈਥੀਟਰ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈ ਡਰ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ

ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਿਕੰ ਨਾ ਿਪਸ਼ਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ

ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠ� ਇੱ ਕ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਿਟਊਬ (ਟ��ਸੋਸੋਫੇਜੀਲ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ
ਜ� TOE) ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ (ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਣ) ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਵੱ ਡਾ ਕੈਨੁਲਾ

ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ

ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਪੰ ਪ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਿਸਸਟ

ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ), ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਿਦਲ ਦੇ ਕਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ� ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਸਰਜਰੀ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ

ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ (ਿਦਲ-ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੰ ਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਿਦਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੰ ਪ

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਟੀਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ

ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਦਲ ਦੇ ਕਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿਤੰ ਨ ਤ� ਪੰ ਜ ਘੰ ਟੇ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ

ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਬਾਈਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ�ਿੜ�

ਦੇਖੇਗਾ।
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ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖੂਨ ਦਾ ਘੱ ਟ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੁੰ ਮ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ

ਕੈਨੂਲਸ ਰਾਹ� ਤਰਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏਗੀ। ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ (ਸੈ�ਲ ਸੇਵਰ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ

ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟ��ਸਿਫਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਬਾਅਦ

ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਚੜ�ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੜ�ਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ
ਖੂਨ ਚੜ�ਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਲੋ ੜ ਤ� ਵੱ ਧ ਖੂਨ ਨਹ� ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ

ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤਾਜ਼ੇ ਜੰ ਮੇ ਹੋਏ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜ� ਪਲੇ ਟਲੈ ਟਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ

ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰ ਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ (ICU) ਜ� �ਚ ਿਨਰਭਰਤਾ ਯੂਿਨਟ (HDU) ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾਇਆ

ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ �ਚ ਪੱ ਧਰੀ ਨਰਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨ� ਦੀ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਆਮ ਵਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਈਸੀਯੂ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ
ਨਰਸ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਵ�ਟੀਲੇ ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤ� ਪੂਰੀ

ਤਰ�� ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮ� ਨਹ� ਹੈ।

ICU ਟੀਮ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ �ਤੇ ਮਾਸਕ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਨੂੰ

ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਚਾਰ ਤ� ਛੇ ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ (ਿਦਨ ਵੀ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਅਤੇ

ਐਨਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਜਦ� ਤੁਸ� ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਡ�ੱ ਪ� ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ� ਨਾਲ ਕਨ�ਕਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਜ� ਦੋ ਿਟਊਬ�
ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਲ ਨੂੰ ਕੱ ਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਰੀਕ ਤਾਰ� ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਪੈਿਸੰ ਗ ਤਾਰ�) ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਲੋ ੜ

ਹੋਵੇ, ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਲਈ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ

ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈ ਡਰ ਿਵੱ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਥੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਡਿਰੱ ਪ

ਰਾਹ� ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਲ� ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲੀਆਂ (ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ�)
ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪੱ ਧਰ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦ ਤ�

ਰਾਹਤ ਲਓ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੋ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਖੰ ਘ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਖੰ ਘਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ

ਕਸਰਤ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਖੰ ਘਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱ ਸੇਗਾ।
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ਤੁਸ� ਆਈਸੀਯੂ ਜ� ਐਚਡੀਯੂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਿਹਮਾਨ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਮਾਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਮਲਣਾ

ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰ ਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਤ� ਤੁਸ� ਵਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ

ਜਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਦੋ ਜ� ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ� ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਕਦ� ਘਰ

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਜਿਟਲਤਾਵ� ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਦਾ ਜੋਖਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ�

ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹਸ਼
ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

▪ ਲਾਈਨ� ਲਗਾਉਣ, ਤੁਪਕਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਵਿਹਣਾ, ਲਾਗ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ�� ਦੇ ਉਹ ਨ�ੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਆਮ ਹਨ - 100 ਿਵੱ ਚ� 1

ਕੇਸ।

▪ TOE ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਿਟਊਬ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾੜੀ (ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਾਈਪ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
- 10,000 ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ 1 ਤ� ਘੱ ਟ।

▪ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮਆਰੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਵੀ ਿਦਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
● ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ
● ਅਸਧਾਰਨ ਜੋਖਮ� ਿਵੱ ਚ ਦੰ ਦ�, ਨਸ� ਅਤੇ ਅੱ ਖ� ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

● ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ - ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਅਿਧਐਨ ਨ� ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜੋਖਮ 8,600 ਿਵੱ ਚ� 1 ਹੈ

● ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ�ਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆਵ� ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ� ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ� ਬਾਰੇ ਲੀਫਲੇ ਟ ਕਾਲਜ ਦੀ

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi ਰਾਹ� ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਿਰਕਵਰੀ ਹੋਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ

ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

▪ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ - 10 ਿਵੱ ਚ� 1 ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ
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▪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਲਈ ਵ�ਟੀਲੇ ਟਰ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ ਨੂੰ

'ਟਰੈਿਚਓਸਟੋਮੀ' ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਟਊਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤ� ਿਸੱ ਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ

ਨਾਲੀ ਤੱ ਕ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ - 100 ਿਵੱ ਚ� 1 ਕੇਸ। ਇੱ ਕ ਟ�ੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਿਟਊਬ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱ ਿਢਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

▪ ਆਪ�ੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਿਹਣਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ� ਇਸ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਅਨੱਸਥੀਿਸਸਟ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿਹਣ ਨੂੰ

ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਆਪ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ

ਿਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ

▪ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਸ ਿਵੱ ਚ� ਿਤੰ ਨ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ�� ਦੀ ਿਦਲ ਦੀ ਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ
ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ

ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਪੈਿਸੰ ਗ ਤਾਰ� ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ
ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਪੇਸਮੇਕਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

▪ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਟ�ੋਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਇਹ ਜੋਖਮ ਹਰ 100
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ 3 ਤ� 5 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਜ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹੋ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱ ਲਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਿਨਗਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ

▪ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੇ

ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਡਾਇਲਿਸਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਮ ਹੈ - ਲਗਭਗ 50 ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ� 1। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੱਸਥੀਿਸਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ

ਨਾੜੀਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਵੱ ਡੀ ਿਡ�ੱ ਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ

▪ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਪੰ ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ -

ਲਗਭਗ 100 ਿਵੱ ਚ� 1 ਕੇਸ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਨਕਲੀ ਪੰ ਪ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰ

ਸਕਦਾ।

▪ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤ� ਿਦਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੋਖਮ
ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - 5,000 ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ� 1 ਤ� ਘੱ ਟ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜੀਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨ� ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ, ਤ�

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ

ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕਾਰਡੀਓਥੋਰੇਿਸਕ ਸਰਜਰੀ (SCTS)

ਅਤੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਹਾਰਟ ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ (BHF) ਦੀਆਂ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ� 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

▪ ਮਰੀਜ਼ (www.scts.org/patients)

▪ ਿਦਲ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ: (www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments)
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ਲੋ ਕ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਸੰ ਿਖਆਵ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਮਦਦ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ

ਿਗਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਆਮ

ਆਮ

ਅਸਧਾਰਨ

ਦੁਰਲੱਭ

ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ

10 ਿਵੱ ਚ 1

100 ਿਵੱ ਚ 1

1,000 ਿਵੱ ਚ 1

10,000 ਿਵੱ ਚ 1

100,000 ਿਵੱ ਚ 1

ਇੱ ਕ ਗਲੀ ਿਵੱ ਚ

ਇੱ ਕ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ

ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱ ਚ

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਹਰ

ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਿਹਰ

ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱ ਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ�

ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 'ਤੇ ਹੋਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ�ੀ-ਅਸੈਸਮ�ਟ ਕਲੀਿਨਕ ਤ� ਵੀ

ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
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ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਸ� ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ� ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ
ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ�। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਗੱ ਲ� ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਅਸ� ਇਸ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਫ਼ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਚੇ
ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵਜ� ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਜ� ਨਹ� ਮੰ ਿਨਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ� ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬੇਦਾਵੇ ਲਈ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi).
ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ Translators without Borders ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮਊਨਟੀ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨ� ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ
ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਉਲੱਥੇ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਜ� ਗ਼ਲਤ
ਿਵਆਿਖਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ

ਅਸ� ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵ� ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਿਟੱ ਪਣੀ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:
patientinformation@rcoa.ac.uk
ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਨ�ਸਥੀਿਟਸਟ

Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਅਪ�ਲ
ੈ 2022

ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
© 2022 ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਨਸਥੀਿਟਸਟ

ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਨਕਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ�

ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਢੁਕਵ� ਰਸੀਦ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਗੋ, ਬ��ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਿਚੱ ਤਰ ਹਟਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ.
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