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ਸਰਜਰੀ ਤ& ਬਾਅਦ 
ਐਪੀਡੂਰਲ ਦਰਦ ਤ& ਰਾਹਤ 
ਇਹ ਪਰਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ1 ਆਪ3ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਤ: ਰਾਹਤ 

ਲਈ ਐਪੀਡੂਰਲ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤC ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ 

ਐਨਸਥੀਿਟਕਿਸਟ, ਮਰੀਜ਼C ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼C ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ 

ਿਗਆ ਹੈ । 

ਐਪੀਡੂਰਲ ਕੀ ਹੈ ? 
ਐਪੀਡੂਰਲ ਰੀੜ) ਦੀ ਹੱਡੀ ਤ. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨ7 ੜ ੇਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਬਰੀਕ, ਲਚਕੀਲੀ ਿਟਊਬ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਰਾਹF ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਿਤਆ ਜIਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਤ. ਇਲਾਵਾ), ਦਰਦ Lਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪMੇਸ਼ਨ 

ਤ. ਬਾਅਦ, ਜI ਦੋਵQ । 

ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ-ਰਿਹਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਪੀਡੂਰਲ ਕੈਥੀਟਰ ਰਾਹF ਪਾਈਆਂ ਜIਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਨਸI ਦੇ ਨ7 ੜ ੇਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜ., ਨਸI ਦੇ ਸੰਦੇR ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜIਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ 

ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਕੁਝ ਸੁੰ ਨ 

ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਐਪੀਡੂਰਲ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤ. ਐਪੀਡੂਰਲ ਕੈਥੀਟਰ ਰਾਹF ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 

ਜIਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਐਪੀਡੂਰਲ ਪੰਪI ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁR ਬਟਨ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸF ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਪMਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਦਬਾ ਸਕਦ ੇਹੋ । ਇਹਨI ਪੰਪI ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨRੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪMੋਗਰਾਮI ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੀਮਾਵI ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਉਦ. ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਜਦ. ਤੱਕ ਪੰਪ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜਦ. ਇਸਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜIਦਾ ਹੈ, ਤI ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ 

ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਅਿਹਸਾਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
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ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ? 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪੀਡੂਰਲ ਚੰਗੀ ਤਰ)I ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤI ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ. ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ. ਿਬਹਤਰ 

ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਿਮਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ. ਤੁਸF ਡੰੂਘਾ ਸਾਹ ਲXਦੇ ਹੋ, ਖੰਘਦ ੇਹੋ ਜI ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਘੁੰ ਮਦੇ ਹੋ । 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਿਵਕਲਪਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਸਾਹ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਚਆਣ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪMਮਾਣ ਹਨ ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੱਤI ਜI ਫੇਫਿੜਆਂ 

ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਘਟ ੇਹੋਏ ਜੋਖਮ Rਾਮਲ ਹਨ । ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸF ਐਪੀਡੂਰਲ 

ਨਾਲ ਘੱਟ ਖੂਨ ਗੁਆ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਚੜ)ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ । 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪੀਡੂਰਲ ਨਹ1 ਹੈ ਤC ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਿਵRੇR ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦQਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ । 

ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਮੋਰਿਫਨ ਜI ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ. ਕੀਤੀ ਜIਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਦ ਤ. 

ਰਾਹਤ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨI ਦੇ ਮਾੜੇ ਪMਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਿਚਆਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ Rਾਮਲ ਹਨ । ਕੁਝ ਲੋਕ 

ਮੋਰਿਫਨ ਦੀ ਵਰਤ. ਕਰਦੇ ਸਮQ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜIਦੇ ਹਨ । 

ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਰਵ ਬਲਾਕ । 

ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪੀਡੂਰਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਨਹF। ਕੁਝ ਲੋਕI ਲਈ ਐਪੀਡੂਰਲ ਸੰਭਵ ਨਹF ਹੰੁਦਾ । ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤI ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 

ਕਰੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਪੀਡੂਰਲ ਸੰਭਵ ਨਹF ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ: 

■ ਤੁਸF ਖੂਨ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲXਦੇ ਹੋ, ਿਜਵQ ਿਕ ਵਾਰਫਰੀਨ 

■ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਠੀਕ ਤਰ)I ਨਾਲ ਜੰਮਦਾ ਨਹF ਹੈ 

■ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਤ. ਐਲਰਜੀ ਹੈ 

■ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੀੜ) ਦੀ ਿਵਗਾੜ ਹੈ 

■ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 

■ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ) ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਧਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 

■ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਸਮQ ਿਵੱਚ ਰੀੜ) ਦੀ ਹੱਡੀ ਿਵੱਚ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਜI ਐਪੀਡੂਰਲ ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆਵI ਆਈਆਂ ਹਨ । 
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ਐਪੀਡੂਰਲ ਿਕਵN ਕੀਤਾ ਜCਦਾ ਹੈ ? 
ਐਪੀਡੂਰਲ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

■ ਜਦ. ਤੁਸF ਪੂਰੀ ਤਰ)I ਜਾਗਦੇ ਹੋ 

■ ਬੇਹੋRੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ (ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨFਦ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾ^ਦੀਆਂ ਹਨ) । 

ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ. ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਐਪੀਡੂਰਲ ਹੋਣ ਦਾ 

ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ: 

1 ਤਰਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬIਹ ਦੀ ਿਕਸ ੇਨਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੈਿਨਉਲਾ (ਿਡMਪ) ਲਗਾਇਆ ਜIਦਾ ਹੈ 

2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੈਠਣ ਜI ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤ. ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕ ੇਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ, 

ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਿਪਛਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਿਚੱਤਰ ਦੇਖੋ) 

3 ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਐਟਂੀਸੈਪਿਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ 

4 ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ (ਉਸ ੇਜਗ)ਾ ਲਈ) ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜIਦਾ ਹੈ 

5 ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਐਪੀਡੂਰਲ ਵਾਲੀ ਜਗ)ਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਿਜਹੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਕੈਿਥਟਰ (ਿਟਊਬ) ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸੂਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  

ਕੀਤਾ ਜIਦਾ ਹੈ। ਸੂਈ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ ਜIਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਕੈਿਥਟਰ ਰਿਹ ਜIਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਲੋਕਲ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਟੀਕ ੇਨਾਲ ਥੋੜ) ੇਿਚਰ ਲਈ ਚੁਭਨ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਜਦ. ਸੂਈ ਅਤੇ ਕੈਿਥਟਰ ਨੰੂ 

ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤI `ਥੇ ਕੁਝ ਧੱਕਣ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ)ੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤ. ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹF ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਦ-ੇਕਦਾਈ,ਂ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕ ੇਵਰਗਾ, ਿਤੱਖਾ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤI ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੰੂ ਇਹ 

ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱੁਛੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਸਥਾਨਕ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰ. ਿਨaਘ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸਿਹਜੇ-ਸਿਹਜੇ ਵਧਦਾ ਜIਦਾ ਹੈ। ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੀਆਂ 

ਕੁਝ ਿਕਸਮI ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤI ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰੀਪਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਹਲਜੁਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇ। 
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ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕ,ੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕI ਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਾਲੇ ਤI ਨਹF, ਬਸ ਥੋੜ) ੇਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੇ ਖਤਮ 

ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਿਹਸਾਸ ਅਤੇ ਿਹਲਜੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਵIਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ 
ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲਵQ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮI 

ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ RਬਦI ਅਤੇ ਸੰਿਖਆਵI ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੇਲ ਮਦਦ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

 

ਬਹੁਤ ਆਮ ਆਮ ਅਸਧਾਰਨ ਦੁਰਲੱਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ 

10 ਿਵੱਚ 1 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ 

100 ਿਵੱਚ 1 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਇੱਕ ਗਲੀ ਿਵੱਚ 

1,000 ਿਵੱਚ 1 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ 

10,000 ਿਵੱਚ 1 

ਇੱਕ ਛੋਟੇ 7ਿਹਰ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

100,000 ਿਵੱਚ 1 

ਇੱਕ ਵੱਡੇ 7ਿਹਰ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

 

ਬਹੁਤ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ3ਭਾਵ 

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ(ੈਸ਼ਰ 

ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਜਦ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਪੀਡੂਰਲ ਿਦੱਤਾ ਜIਦਾ ਹੈ ਤI ਬਲੱਡ ਪMੈRਰ ਥੋੜ)ਾ ਿਜਹਾ ਹੇਠI ਆ ਜIਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਇਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲI ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਿਪਸ਼ਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ 

ਐਪੀਡੂਰਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬਲੈਡਰ (ਮਸਾਨ7 ) ਨੰੂ ਜIਦੀਆਂ ਨਸI `ਪਰ ਪXਦਾ ਹੈ। ਿਪਸ਼ਾਬ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਲੈਡਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਕੈਿਥਟਰ (ਿਟਊਬ) ਪਾਈ ਜIਦੀ ਹੈ। ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜI ਇਸ ਤ. ਬਗੈਰ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ. ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪXਦੀ ਹੈ। 

ਖੁਜਲੀ ਹੋਣਾ 

ਇਹ ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪMਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਐਪੀਡੂਰਲ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜIਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਟਂੀ-

ਿਹਸਟੇਮੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜI ਐਪੀਡੂਰਲ ਿਵਚਲੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਕਿਚਆਣ ਹੋਣਾ 

ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੋਰਨI ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਪੀਡੂਰਲ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਆਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕਿਚਆਣ ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਲੋੜ ਤ< ਘੱਟ ਦਰਦ ਤ< ਰਾਹਤ 

ਐਪੀਡੂਰਲ ਤ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਨਾ ਿਮਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਜI ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 

ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਰਸI ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜI ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਦੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇ'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜI ਨਹF। 

ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ3ਭਾਵ 
ਿਸਰ ਦਰਦ 

ਸਰਜਰੀ ਤ. ਬਾਅਦ ਿਸਰ ਦਰਦ ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਪੀਡੂਰਲ ਹੋਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼, ਿਨਰੰਤਰ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਔਸਤਨ ਹਰ ਸ ੌਐਪੀਡੂਰਲI ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦ. ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ. ਐਪੀਡੂਰਲ ਜI ਐਪੀਡੂਰਲ ਕੈਿਥਟਰ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੂਈ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਰੀੜ) ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੰੂ ਿਭcਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦੀ ਥੈਲੀ ਿਵੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਲ 

ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਿਸੰਮਣ ਲੱਗ ਜIਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਸਰਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜIਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਿਸਰਦਰਦ ਪੈਦਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਜIਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ. ਤੁਸF ਲੇਟਦ ੇਹ. ਤI ਇਸਤ. ਰਾਹਤ ਿਮਲ ਜIਦੀ ਹੈ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਚੰਗੀ 

ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਿਸਰਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜIਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ. ਰਾਹਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 

ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਟੀਮ ਨੰੂ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ^ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ. ਪਿਹਲਾ, ਉਹਨI 

ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਸਰਦਰਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜI ਇਸਤ. ਰਾਹਤ ਨਹF ਿਮਲਦੀ, ਤI ਇਸਦੇ 

ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਸਰਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜI ਉਲਝਣ ਜI ਸੁਨਣ ਦਾ ਿਵਗਾੜ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੀਫਲੈaਟ ਰੀੜ) ਦੀ ਹੱਡੀ ਜI ਐਪੀਡੂਰਲ ਟੀਕ ੇਦੇ ਬਾਦ ਿਸਰਦਰਦ, ਪੜ),ੋ ਜੋ ਸਾਡੀ 

ਵੈaਬਸਾਈਟ: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi ’ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾੜੇ ਪ3ਭਾਵ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ 

ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਆਉਣਾ 

ਐਪੀਡੂਰਲ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਘੱਟ ਸਾਹ ਜI ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ) I ਲਈ 

ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪXਦੀ ਹੈ। 
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ਨਸ@ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ: ਆਰਜ਼ੀ 

ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸੂਈ ਜI ਐਪੀਡੂਰਲ ਕੈਥੀਟਰ ਨਸI ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹੇਠਲੇ ਵੱਡੇ ਜI ਛੋਟੇ 

ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜI ਿਹੱਲਜੱੁਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕI ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਿਥਤੀ 

ਕੁਝ ਿਦਨI, ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਜI ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜIਦਾ ਹੈ। 

ਦੁਰਲੱਭ ਜC ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ 

ਨਸ@ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ: ਸਥਾਈ 

ਸੂਈ ਜI ਕੈਥੀਟਰ ਰਾਹF ਨਸI ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। 

■ 23,500 ਤ. 50,500 ਰੀੜ) ਸਬੰਧੀ ਜI ਐਪੀਡੂਰਲ ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ. 1 ਿਵੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

■ 54,500 ਿਵੱਚ. 1 ਤ. 141,500 ਿਵੱਚ. 1 ਿਵੱਚ ਰੀੜ) ਸਬੰਧੀ ਜI ਐਪੀਡੂਰਲ ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੈਰਾਪਲੇਿਜਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜI ਮੌਤ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੀਫਲੈaਟ ਰੀੜ) ਦੀ ਹੱਡੀ ਜI ਏਪੀਡੂਰਲ ਟੀਕ ੇਦੇ ਬਾਦ ਨਸI ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੜ)ੋ, ਜੋ 

ਸਾਡੀ ਵੈaਬਸਾਈਟ: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi ’ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਲਾਗ 

ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਐਪੀਡੂਰਲ ਕੈਥੀਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਲਾਗ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤI ਇਸਦਾ 

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗ ਦਾ ਚਮੜੀ ਤ. ਡੰੂਘਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਜI, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਐਮਰਜXਸੀ ਿਪੱਠ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪੀਡੂਰਲ ਫੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਸI ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂ

ਕਨਵਲਜ਼ਨ (ਦੌਰੇ), ਸਾਹ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਿਦੱਕਤ, ਸਥਾਈ ਪੈਰਾਪਲੇਿਜਆ (ਇੱਕ ਜI ਇੱਕ ਤ. ਵੱਧ ਅੰਗI ਦੀ ਵਰਤ. ਿਵੱਚ ਨਕਾਰਾ ਹੋ 

ਜਾਣਾ) ਜI ਮੌਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। 

ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸ1 ਆਪਣੇ ਐਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 
■ ਤੁਸF ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿਕ^ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 

■ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜI ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

■ ਿਵਕਲਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

■ ਮੇਰਾ ਐਪੀਡੂਰਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? 

■ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰੇ ਹਨ? 

■ ਮੈਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਵQ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ? 

■ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਐਪੀਡੂਰਲ ਨਹF ਹੰੁਦਾ ਤI ਮX ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰIਗਾ? 
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ਬੇਦਾਅਵਾ 

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 / Translators without Borders ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮਊਨਟੀ ਵਲK 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।ੈ 
 

ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 

ਅਸF ਇਸ ਲੀਫਲੈaਟ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵI ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹI।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸF ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤI ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ) I ਨੰੂ : 

patientinformation@rcoa.ac.uk ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ 

ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਨ+ ਸਥੀਿਟਸਟ 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

ਪੰਜਵ% ਐਡੀ)ਨ, ਫਰਵਰੀ 2020 
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