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ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋ* ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 
ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ7 ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ (ਕੈਰੋਿਟਡ 
ਆਰਟਰੀ – ਨੀਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ), ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ (ਏਓਰਟਾ – ਗੁਲਾਬੀ ਭਾਗ ਦੇਖੋ) ਜG ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤG 
(ਫੈਮੋਰਲ ਆਰਟਰੀ – ਿਲਲਾਕ ਸੈਕIਨ ਦੇਖੋ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮG ਦੇ ਐਨਸਥੀਿਟਕਸ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪLਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨG ਓਪਰੇIਨG ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਿਕਹੜੇ ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ, ਐਨਸਥੀਿਟਸਟ ਜG ਪLੀ-ਅਸੈਸਮNਟ 
ਨਰਸ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੋ ਿਕ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

ਆਪਣੇ ਆਪਰੇ&ਨ ਲਈ ਿਫੱਟ ਹੋਣਾ 
ਓਪਰੇ%ਨ ਤ( ਪਿਹਲ, ਤੁਸ/ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸ/ ਿਜੰਨ@  ਿਫੱਟ ਹੋਵੋਗੇ ਓਨੀ ਹੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਹਤਰ ਿਰਕਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਤਮਾਕੂਨ' (ੀ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ/ ਿਸਗਰਟ ਪ/ਦੇ ਹੋ ਤ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ,ਦੀ ਹੈ। ਿਜੰਨੀ ਪਿਹਲ, ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ 
ਤੁਸ/ ਰੁਕ ਸਕਦ ੇਹੋ, Kਨਾ ਹੀ ਿਬਹਤਰ। ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹ/ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। 
■ ਜੇਕਰ ਤੁਸ/ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇ%ਨ ਤ( ਇੱਕ ਜ, ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ, ਤੰਬਾਕੂਨO %ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈQਲ ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  
■ ਜੇ ਤੁਸ/ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਤਮਾਕੂਨO %ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤ, ਓਪਰੇ%ਨ ਤ( ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦੀ 

ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਲਾਗ, ਲੰਬੇ ਸਮU ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ  
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ।  

(ਰਾਬ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ/ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਯੂਿਨਟ ਪWਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰ% ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਤ( ਵੱਧ %ਰਾਬ ਪ/ਦੇ ਹੋ, ਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ 
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਿਜਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਤ( 
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤ( ਠੀਕ ਪਿਹਲ, ਅਚਾਨਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਓਪਰੇ%ਨ ਤ( ਪਿਹਲ, ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।  
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ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੋਵ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਵੱਧ 
ਹੋਣਗੇ। ਸਰਜਰੀ ਤ( ਪਿਹਲ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੂਨ 
ਦੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਸਰਤ  

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਪਿਹਲ, ਦੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ 
ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਪWਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨ/ਦ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸ/ ਆਪਣੇ 
ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦ ੇਹੋ - ਸੈਰ ਜ, ਤੈਰਾਕੀ ਉਨ̂, ਲਈ ਆਦਰ% ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਹਨ।  

ਚੰਗੀ ਤਰ56 ਖਾਣਾ  

ਓਪਰੇ%ਨ ਤ( ਪਿਹਲ, ਦੇ ਿਦਨ, ਿਵੱਚ ਭਰਪੂਰ ਫਲ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 
ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ̂, ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਤੁਸ/ ਓਪਰੇ%ਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਪWਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

ਬੇਹੋ& ਕਰਨ ਤ4 ਪਿਹਲ5 ਦਾ ਮੁਲ5ਕਣ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ(, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪWੀਓਪਰੇਿਟਵ 
ਅਸੈਸਮ_ਟ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਮੁਲ,ਕਣ ਨਰਸ ਸਰਜੀਕਲ ਿਵਕਲਪ, ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁਲ,ਕਣ ਕਰੇਗੀ ਿਜਨ̂, 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸ/ ਇਸ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਐਨਸਥੀਿਟਸਟ ਨੰੂ ਵੀ 
ਿਮਲ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਵU ਿਕ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ 
ਸਮੱਿਸਆਵ, (ਿਜਵU ਿਕ ਦਮਾ ਜ, ਪੁਰਾਣੀ ਬWੌਨਕਾਈਿਟਸ), %ੂਗਰ, ਅਨੀਮੀਆ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪWੈ%ਰ ਜ, ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ 
ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਦੇਖਣਾ %ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨ, ਿਵੱਚ( ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਿਰਕਵਰੀ ਨੰੂ ਪWਭਾਿਵਤ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਪਿਹਲ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
ਜੇਕਰ ਢੁਕਵ, ਹੋਵੇ, ਤ, ਬਜ਼ਰੁਗ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ 
ਮੁਲ,ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਤ( ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਨਾੜੀ ਦੇ ਓਪਰੇ%ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਨਾੜੀ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨੰੂ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ 
ਵੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲ,ਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਪਿਹਲ, ਹਾਰਟ ਟਰੇਿਸੰਗ ਟੈਸਟ (ਇੱਕ 
ਇਲੈਕਟWੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਜ, ਈਸੀਜੀ - ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸੈਕ%ਨ ਦੇਖੋ) ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਿਕਵU ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਲ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ, ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ, ਲਈ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹੇਠ, ਦੇਖੋ)।  
ਕੋਈ ਵੀ ਨਵ/ ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇ%ਨ ਤ( 
ਲੰਬੇ ਸਮU ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।	

ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ4 ਪਿਹਲ5 ਵਾਧੂ ਿਫਟਨ@ ਸ ਟੈਸਟ 
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ, ਿਦੱਤੇ ਇੱਕ ਜ, ਵਧੇਰੇ 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਕਸਰਤ ਟੈਸਿਟੰਗ (CPET) 

ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਦ( ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ/ ਿਕਸ ੇਐਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
(ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ) ਜ, ਹੋਰ ਪWਿਕਿਰਆਵ, ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਲ ਜ, ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ, ਹੋਣ ਦਾ %ੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲਗਭਗ 10 ਿਮੰਟ, ਲਈ ਕਸਰਤ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਿਦਖਾaਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਿਦਲ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਿਕਵU ਿਸੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨੰੂ ਇਹ ਮੁਲ,ਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਪਰੇ%ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਓਪਰੇ%ਨ ਤ( ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ Kਚ ਿਨਰਭਰਤਾ ਯੂਿਨਟ ਜ, ਇੰਟ_ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਸਮ, ਿਬਤਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ।  

ਕਾਰਡੀਆਕ ਮੈਗਨ@ ਿਟਕ ਰੈਜ਼ੋਨB ਸ ਇਮੇਿਜੰਗ (MRI) ਸਕੈਨ 

ਇਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ,ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇ%ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ̂, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ/ ਇੱਕ ਿਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਖੱੁਲੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ 
ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤ( ਵੱਧ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸ/ 
ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਹੈQਡਫੋਨ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਗWਾਫਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤJ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਦਲ ਦੇ 'ਤਣਾਅ' ਦੇ ਟੈਸਟ (ਡੋਬੁਟਾਮਾਈਨ ਤਣਾਅ ਈਕ ੋਜ6 ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ 

ਪਰਿਫਊਜ਼ਨ ਸਕੈਨ) 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਦਲ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ̂, ਪੰਪ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕaਿਕ ਉਹਨ, ਿਵੱਚ ਕਸਰਤ %ਾਮਲ ਨਹ/ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਮਤ ਗਤੀ%ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, ਲਈ ਢੁਕਵU ਹਨ।  
ਇਹਨ, ਟੈਸਟ, ਦੌਰਾਨ ਿਦਲ ਨੰੂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ 
ਜ,ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕੈਿਨੰਗ ਮ%ੀਨ ਵਰਤੀ ਜ,ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਦਲ ਿਕਵU ਪWਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਟੈਸਟ (ਪਲਮੋਨਰੀ ਫੰਕ(ਨ ਟੈਸਟ) 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤ( ਵੱਧ ਯਤਨ, ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸ/ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਟਊਬ ਿਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਓਨੀ 
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ, ਇਸਦੀ 
ਵਰਤ( ਇਹ ਮੁਲ,ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ̂, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕWੋਿਨਕ 
ਅਬਸਟਰਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀਡੀ) ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪWਗਤੀ%ੀਲ 
ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨ, ਮਰੀਜ਼, ਿਵੱਚ ਆਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਨ̂, ਨੰੂ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨ, 
ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਸਗਰਟ ਪ/ਦੇ ਹਨ ਜ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਗਰਟ ਪ/ਦੇ ਹਨ। 

ਆਮ ਨਾੜੀ ਓਪਰੇ+ਨ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ 
ਹੇਠ5 ਿਦੱਤੇ ਭਾਗ5 ਿਵੱਚ ਤੁਸF ਸਭ ਤ4 ਆਮ ਨਾੜੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਪHਿਕਿਰਆਵ5 ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਹੋ& ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ5 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪHਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵF ਨਹF ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸF ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ 
ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਭਾਗ ਪੜNਨO  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
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ਕੈਰੋਿਟਡ ਐਡਂਰਟਰੈਕਟੋਮੀ (ਕੈਰੋਿਟਡ ਆਰਟਰੀ) 
ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕੈਰੋਿਟਡ ਧਮਣੀ ਤ( ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ^, (ਪਲਾਕ) ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ,ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ 
ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਹੰੁਚਾaਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪWਵਾਹ ਪਲੇਕ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜ,ਦਾ ਹੈ ਤ, ਇਹ ਸਟWੋਕ ਜ, ਿਮੰਨੀ-ਸਟWੋਕ (ਇੱਕ 
ਅਸਥਾਈ ਇਸਕੇਿਮਕ ਅਟੈਕ ਜ, TIA) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਰੋਿਟਡ ਐਡਂਾਰਟੇਰੇਕਟੋਮੀਜ਼ ਜ, ਤ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਜ, ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ( ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸ/ ਪWਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨੰੂ ਇਹ 
ਜ,ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਹਮੇ%ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਕ ੇਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵU ਿਕ ਹੱਥ ਨੰੂ ਿਨਚੋੜਨਾ ਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ aਗਲ, ਨੰੂ 
ਿਹਲਾਉਣਾ। ਪWਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਲਕੀ ਬੇਹੋ%ੀ ਦੀ ਵੀ ਪੇ%ਕ% ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਢ ਤ( ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।  
ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਜ, ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਵਆਿਖਆ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੋਿਟਡ ਆਰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲ,ਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਿਵਕਲਪ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਜਦ( 
ਤੁਸ/ ਪWਿਕਿਰਆ ਲਈ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹੋ, ਤ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ ਪਿਹਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਜ,ਚ 
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣ, 'ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪWੈ%ਰ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਤ( ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਧਮਣੀ ਲਾਈਨ 
(ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਭਾਗ ਵੇਖੋ) ਇੱਕ ਧਮਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  
ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਕੈਰੋਿਟਡ ਐਡਂਾਰਟੇਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ, ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ, ਸਰਜਨ ਿਤੰਨ ਜ, ਚਾਰ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾdਡ ਮ%ੀਨ ਦੀ 
ਅਕਸਰ ਵਰਤ( ਕੀਤੀ ਜ,ਦੀ ਹੈ (ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ) ਤ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ 
ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ  
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪWਿਕਿਰਆ %ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸ/ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਰਾਮੀ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ 
ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
ਕਦ-ੇਕਦਾਈ,ਂ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼, ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਪੇ%ਕ% ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਆਮ ਬੇਹੋ% ਦੇਣ ਲਈ ਓਪਰੇ%ਨ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੈਰੋਿਟਡ ਐਡਂਰਟਰੈਕਟੋਮੀ ਤJ ਬਾਅਦ ਿਰਕਵਰੀ 

ਕੈਰੋਿਟਡ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਬਾਅਦ ਤੁਸ/ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ, ਤ, ਿਰਕਵਰੀ ਖੇਤਰ ਜ, Kਚ ਿਨਰਭਰਤਾ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਜਾਵੋਗੇ ਤ, ਜੋ ਕੁਝ 
ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਜਦ( ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਖੁ% ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬਲੱਡ ਪWੈ%ਰ ਸਿਥਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ/ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਤ( ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ, ਤੁਸ/ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ 
ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਿਰਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ (ਏਓਰਟਾ) 
ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਐਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ (ਏਏਏ) ਏਓਰਟਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਛਾਲ ਜ, ਸੋਜ ਹੈ, ਮੁੱ ਖ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਜੋ ਿਦਲ ਤ( ਹੇਠ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ (ਪੇਟ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤ, ਿਵੱਚ( ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮU ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪੇਟ ਦੀ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹਨ। 
■ ਓਪਨ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਿਰਪੇਅਰ (ਓਪਨ ਏਏਏ): ਪੇਟ ਕੱਿਟਆ ਜ,ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਏਓਰਟਾ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਨਕਲੀ ਿਟਊਬ ਗWਾਫਟ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜ,ਦਾ ਹੈ।  
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■ ਐਡਂੋਵੈਸਕੁਲਰ ਐਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਿਰਪੇਅਰ (ਈਵੀਏਆਰ): ਇਹ ਇੱਕ ਕੀਹੋਲ ਓਪਰੇ%ਨ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਏਓਰਟਾ ਦੀ ਪਰਤ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟ_ਟ (ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤਾਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ) ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਧਮਣੀ ਿਵੱਚ( ਲੰਘਾਇਆ ਜ,ਦਾ ਹੈ।  

ਦੋਵ, ਿਕਸਮ, ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪWੀਓਪਰੇਿਟਵ ਮੁਲ,ਕਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੇਹੋ( ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪ 

ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਏਏ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇ%ਾ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
EVAR ਸਰਜਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ( ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥ ੇਕਈ ਖੇਤਰੀ ਬੇਹੋ% 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕ, (ਸਪਾਈਨਲ ਅਤੇ ਐਪੀਡੁਰਲ) ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ, ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕ ੇਦੇ ਨਾਲ 
ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤੀਆਂ ਜ,ਦੀਆਂ ਹਨ 
ਤ, ਤੁਸ/ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੋ%ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
■ ਰੀੜ; ਦੀ ਹੱਡੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਤ( ਲੈ ਕ ੇਪੈਰ, ਦੀਆਂ aਗਲ, ਤੱਕ ਨਸ, ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ 

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਰਾਹ/ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜ,ਦਾ ਹੈ। ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਇੱਕ ਤ( ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮU ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਤ( ਰਾਹਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਜੋ 12 ਘੰਟੇ ਜ, ਇਸ ਤ( ਵੱਧ ਸਮU ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-
resources)। 

■ ਐਪੀਿਡਊਰਲ: ਇਸ ਦੀ ਪWਿਕਿਰਆ ਰੀੜ̂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਰਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕੈਥੀਟਰ 
(ਿਟਊਬ) ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜ,ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਰਾਹ/ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

■ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋC ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ: ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ: ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ 
ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਟ_ਟ 
ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।  

ਓਪਨ AAA ਜ6 EVAR ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ  

ਤੁਸ/ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ, ਿਚੰਤਾਵ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜ, ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ 
ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟ_ਡਰਡ ਮਾਨੀਟਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੁਲਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ 
(ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)। 
ਜੇ ਤੁਸ/ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ, ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪWੈ%ਰ ਦੀ ਸਹੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਧਮਣੀ ਲਾਈਨ (ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਭਾਗ ਦੇਖੋ) ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ( ਤੁਸ/ ਸe ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ, ਹੋਰ ਤੁਪਕ ੇਜ, 
ਮਾਨੀਟਰ ਕਨf ਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਓਪਨ ਏਏਏ ਸਰਜਰੀ ਤJ ਬਾਅਦ ਿਰਕਵਰੀ 

ਤੁਸ/ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟ_ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ (ICU) ਜ, Kਚ ਿਨਰਭਰਤਾ ਯੂਿਨਟ (HDU) ਿਵੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥ ੇਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ 
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ/ਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ 
ਚੰਗੀ ਤਰ̂, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ/ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੋ। ਜੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਤ, ਤੁਸ/ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ, ਦੋ ਿਦਨ, ਬਾਅਦ 
ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ।  
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EVAR ਸਰਜਰੀ ਤJ ਬਾਅਦ ਿਰਕਵਰੀ 

ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਨ̂, ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਮਆਰੀ EVAR ਪWਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜ,ਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ̂, ਮਰੀਜ਼, ਦੀ 
EVAR ਪWਿਕਿਰਆ ਵਧੇਰੇ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨ, ਦੀ HDU ਜ, ICU ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤA ਿਵੱਚ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ 
(ਫੈਮੋਰਲ ਆਰਟਰੀ) 
 

 

 
ਫੈਮੋਰਲ ਆਰਟਰੀ 

 
ਰੁਕਾਵਟ 

 
ਪੌਪਲੀਟਲ ਧਮਣੀ 

 
 
 
 
ਿਭ45ਟਾਚਾਰ 

 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਿਬਮਾਰੀ (ਪੀਏਡੀ) ਤ( ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼, ਿਵੱਚ ਧਮਨੀਆਂ ਰਾਹ/ ਲੱਤ, ਅਤੇ 
ਪੈਰ, ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪWਵਾਹ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ,ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 'ਰੀਵੈਸਕੁਲਰਾਈਜ਼ੇ%ਨ' ਿਕਹਾ ਜ,ਦਾ ਹੈ।  
PAD ਲਈ ਰੀਵੈਸਕੁਲਰਾਈਜ਼ੇ%ਨ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਿਕਸਮ, ਹਨ: 

■ ਐਜਂੀਓਪਲਾਸਟੀ: ਿਜੱਥੇ ਧਮਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜ, ਤੰਗ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ੇਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੰੂ ਫੁਲਾ ਕ ੇਚੌੜਾ ਕੀਤਾ 
ਜ,ਦਾ ਹੈ। 

■ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗFਾਫਟ: ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾੜੀ) ਜ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ 
ਗWਾਫਟ ਦੀ ਵਰਤ( ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਮਣੀ ਨੰੂ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜ,ਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਪWਿਕਿਰਆਵ, ਜ, ਤ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ, ਖੇਤਰੀ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ( ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵU ਿਕ ਰੀੜ̂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜ, ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ। 
ਿਕਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਸਭ ਤ( ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੱਸਥੀਿਸਸਟ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਿਵਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤ( ਬਾਅਦ 
ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਅੰਗ, ਦੇ ਓਪਰੇ%ਨ, ਿਵੱਚ 
ਲੰਬਾ ਸਮ, ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ Kਤੇ ਲੇਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ/ ਲੰਬੇ ਸਮU 
ਤੱਕ ਲੇਟਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਿਬਹਤਰ ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਤਕਨੀਕ 
ਦੀ ਵਰਤ( ਕੀਤੀ ਜ,ਦੀ ਹੈ ਤ, ਪWਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਡੇ%ਨ ਦੀ ਵਰਤ( ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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ਸਰਜਰੀ ਤ( ਬਾਅਦ, ਤੁਸ/ ਇੱਕ ਿਵ%ੇ% ਿਰਕਵਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੋਗੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨ@ ਿੜg ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਨਰਸ, ਇਹ ਜ,ਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਕ ਖੂਨ ਪੈਰ, ਅਤੇ ਲੱਤ, ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ̂, ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ, ਗੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪWੈ%ਰ ਠੀਕ ਹੈ। 

ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 
ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ5 ਕੁਝ ਸਭ ਤ4 ਆਮ ਮਾਨੀਟਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨN 5 ਦਾ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ: 
■ ਈਸੀਜੀ (ਇਲੈਕਟਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ): ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੇਸ। ਤਾਰ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਟੱਕੀ 

ਪੈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜ,ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਤ( ਦਸ ਿਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

■ ਬਲੱਡ ਪFੈCਰ ਕਫ: ਪੂਰੇ ਓਪਰੇ%ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਿਤੰਨ ਤ( ਪੰਜ ਿਮੰਟ, ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬ,ਹ ਨੰੂ ਿਨਚੋੜ ਕ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪWੈ%ਰ ਦੀ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

■ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤFਪਤਾ ਮਾਨੀਟਰ: ਤੁਹਾਡੀ aਗਲੀ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠ@  ਜ, ਕੰਨ ਦੀ ਲੋਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੈਗ ਜ, ਕਿਲੱਪ 
ਲਗਾਇਆ ਜ,ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ 

■ ਨਾੜੀ ਕੈਨੁਲਾ (IV ਲਾਈਨ): ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ (ਕੈਨੂਲਾ) ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜ,ਦੀ ਹੈ ਤ, 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪWਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਿਜਨ̂, ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੇ ਓਪਰੇ%ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

■ ਧਮਣੀ ਲਾਈਨ: ਇੱਕ IV ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸਮU ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪWੈ%ਰ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਧਮਣੀ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱੁਟ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ/ ਨਬਜ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ) ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜ,ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤ( 
ਜ,ਚ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨ@  ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ( ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋ% ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ,ਦਾ ਹੈ, ਤ, ਹੇਠ, ਿਦੱਤੇ ਉਪਕਰਨ, ਦੀ ਵਰਤ( ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਸ/ ਿਕਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ: 

■ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ: ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਲਈ। ਓਪਰੇ%ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ/ ਤੁਹਾਡੀ ਟWੈਿਚਆ (ਿਵੰਡ ਪਾਈਪ) ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ,ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਤ( ਬਾਅਦ 
ਇਸਨੰੂ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜ,ਦਾ ਹੈ 

■ ਕMਦਰੀ ਵੀਨਸ ਕੈਥੀਟਰ (CVC): ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ (IV) ਕੈਨੁਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ( ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਪਾਈ 
ਜ,ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਸਮU ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਜਦ( ਤੁਸ/ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤ, ਇਸ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਜ,ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਬਾਅਦ CVC ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜ, ਵੱਧ ਸਮU ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

■ ਅਲਟਰਾਸਾNਡ ਜOਚ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੋ% ਹੋਣ ਤ( ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਜ,ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਤ( ਪਿਹਲ, ਹਟਾ ਿਦੱਤੀ ਜ,ਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕੂਲੇ%ਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨ@  ਤਰਲ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਜ, ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ/ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਦਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ) ਿਵੱਚ ਜ,ਚ 
ਪਾਈ ਜ,ਦੀ ਹੈ। 

■ ਿਪCਾਬ ਕੈਥੀਟਰ: ਿਪ%ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਿਟਊਬ। ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਸ/ 
ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੈQਲ ਦੀ ਵਰਤ( ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

■ ਲੰਬਰ ਡਰੇਨ: ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਚਕੀਲੀ ਿਟਊਬ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸੀਰੀਬWੋਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ (CSF) ਦੇ ਕੁਝ ਿਨਕਾਸ ਲਈ ਹੇਠਲੇ 
ਰੀੜ̂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜ,ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ̂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਸੱਟ ਤ( ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ, ਨੰੂ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਜਿਟਲ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤ( ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ̂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪWਵਾਹ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ 
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ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਏਓਰਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਿਹੱਸਾ ਪWਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੀਿਟਸਟ 
ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗ।ੇ 

ਸੈRਲ ਬਚਾਓ ਮ(ੀਨ ਅਤ ੇਖੂਨ ਚੜ5ਾਉਣਾ 

ਹਾਲ,ਿਕ ਅਨੀਮੀਆ (ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਿਟਵ ਮੁਲ,ਕਣ ਤ( ਪਿਹਲ, ਅਨੀਮੀਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ/ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਪਿਹਲ, 
ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜ,ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।  
ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਚੜ̂ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਤ, ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ 
ਿਬਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨ, ਲੋਕ, ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਚੜ̂ਾਉਣਾ ਸਭ ਤ( ਆਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਨ̂, ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਹਾਧਮਣੀ ਦੀ 
ਸਰਜਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਦ( ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੈQਲ ਸੇਲਵੇਜ ਮ%ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ( ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਧੋਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਚੜ̂ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤ( ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀੜ ਤJ ਰਾਹਤ 
ਕੁਝ ਲੋਕ, ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ( ਵਧੇਰੇ ਦਰਦ ਤ( ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜ, ਦਰਦ ਤ( ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈ,ਂ ਦਰਦ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹ/ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਜਰੀ ਤ( ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪWਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੀਿਟਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਕਲਪ, 
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੁਆਰਾ ਜ, ਤੁਹਾਡੀ IV ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਤ ਦਰਦ ਤ( ਰਾਹਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਓਰਟਾ ਦੀ 
ਸਰਜਰੀ ਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤ, ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਿਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠ, ਿਦੱਤੇ ਿਵਕਲਪ, ਬਾਰੇ ਵੀ 
ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਲਗਾਤਾਰ ਐਪੀਿਡਊਰਲ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਪੀਿਡਊਰਲ ਹੈ, ਤ, ਓਪਰੇ%ਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਕੈਥੀਟਰ ਨੰੂ ਥ, 'ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਸਰਜਰੀ ਤ( ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪ ਨਾਲ ਜੁੜ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਲੱਤ, Kਤੇ ਕੁਝ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਆਮ ਨਾਲ( ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰੇ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਓਪਰੇ%ਨ ਤ( ਬਾਅਦ ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਕਈ ਿਦਨ, ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਰੀਜ਼-ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਐਨਲਜਸੀਆ (ਪੀਸੀਏ) 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੁਲਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਇੱਕ ਦਰਦ ਰਾਹਤ ਪੰਪ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਸ/ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤ( ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਪ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੈਿਟੰਗ, ਹਨ।  

ਜ਼ਖ਼ਮ ਕੈਥੀਟਰ 
ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ, ਇੱਕ ਤ( ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬ, ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ 
ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜ,ਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਜ, ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਓਪਰੇ%ਨ ਦੌਰਾਨ ਿਟਊਬ 
ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਕੈਥੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇ%ਨ ਤ( ਬਾਅਦ ਕਈ ਿਦਨ, ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
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ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ  
ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇ%ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਿਟਲਤਾਵ, ਦਾ ਜੋਖਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ̂, 
ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤ( ਪਿਹਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਅਨੱਸਥੀਿਟਸਟ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲ,ਕਣ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ, ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤ( ਕਰਨਗ।ੇ ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ: 

■ ਜੇਕਰ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ 

■ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਓਪਰੇ%ਨ ਸਭ ਤ( ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ 

■ ਓਪਰੇ%ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ  

■ ਓਪਰੇ%ਨ ਤ( ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਵU ਿਕ ਿਰਕਵਰੀ ਵਾਰਡ, Kਚ 
ਿਨਰਭਰਤਾ ਯੂਿਨਟ ਜ, ਇੰਟ_ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ। 

ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨ, ਜੋਖਮ, ਿਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ (ਐਨ@ ਸਥੀਿਟਸਟ ਅਤੇ 
ਸਰਜਨ) ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸ/ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕ ੇਓਪਰੇ%ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਜ, ਨਹ/। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ/ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ( ਤੱਕ ਤੁਸ/ ਸਮਝ ਨਹ/ ਲ_ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ ਨਹ/ ਹੋ ਜ,ਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ/ ਓਪਰੇ%ਨ ਨਹ/ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇ%ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਵ%ੇ% ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕaਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾੜੀ ਓਪਰੇ%ਨ, ਿਜਵU ਿਕ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਭਿਵੱਖ 
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ, ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜ,ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵU ਤੁਸ/ ਿਵਕਲਪ, 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
ਿਕਸ ੇਵੱਡੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।  
ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਤ( ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਘਟਨਾਵ, ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਨਾੜੀ ਦੇ ਓਪਰੇ%ਨ, 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:  

■ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾ% ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ  

■ ਅਸਧਾਰਨ ਜੋਖਮ, ਿਵੱਚ ਦੰਦ,, ਨਸ, ਅਤੇ ਅੱਖ, ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ %ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

■ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪWਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪWਤੀਿਕWਆਵ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਤੁਸ/ ਸਾਡੀ ਵੈQਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜੋਖਮ, ਅਤੇ ਆਮ ਘਟਨਾਵ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪWਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋ& ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤ4 ਖਾਸ ਜੋਖਮ  
ਖੂਨ ਵਿਹਣਾ ਅਤ ੇਲਾਗ 

ਲਾਈਨ, ਲਗਾਉਣ, ਤੁਪਕਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ, ਿਵੱਚ ਸੱਟ, ਖੂਨ ਵਿਹਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ 
%ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਆਮ ਹਨ - 100 ਿਵੱਚ( 1 ਕੇਸ। ਘੱਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ̂, ਦੇ ਉਹ ਨ@ ੜ ੇਹਨ। 

ਿਦਲ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਨ̂, ਦੀਆਂ ਲੱਤ, ਜ, ਏਓਰਟਾ ਿਵੱਚ ਨਾੜੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨ, ਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਪWਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਭਾਵU ਇਹ ਲੱਛਣ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ(, ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, 
ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵ, ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪWੀ-ਆਪਰੇਿਟਵ 
ਿਫਟਨf ਸ ਟੈਸਟ ਇਹ ਦਰਸਾaਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹਨ, ਜਿਟਲਤਾਵ, ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ, ਮਰੀਜ਼, ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ Kਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ 
ਸਮੁੱ ਚਾ ਖਤਰਾ 100 ਿਵੱਚ( 1-3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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ਗੁਰਿਦਆ ਂਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਐਓਰਿਟਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕaਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਐਓਰਟਾ ਤ( ਆaਦੀ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਿਕੰਨੀ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਰੇ%ਨ ਤ( ਪਿਹਲ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ̂, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
EVAR ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਡਾਈ ਦੀ ਵਰਤ( ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ,ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗWਾਫਟ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਈ 
ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਨੱਸਥੀਿਸਸਟ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ 
ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਪ%ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੰੂ ਫਾਲਤੂ ਉਤਪਾਦ, ਤ( ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਸ ਮ%ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ( 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਆਮ, ਰੀੜ̂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਤਕਨੀਕ, ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸ/ ਸਾਡੀ ਵੈQਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪੜ̂ ਸਕਦ ੇਹੋ: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi 

ਲੋਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ %ਬਦ, ਅਤੇ ਸੰਿਖਆਵ, ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਕਵU ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਮਦਦ ਲਈ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। 
 

 

 

ਬਹੁਤ ਆਮ ਆਮ ਅਸਧਾਰਨ ਦੁਰਲੱਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

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 5ਿਹਰ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

100,000 ਿਵੱਚ 1 

ਇੱਕ ਵੱਡੇ 5ਿਹਰ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

 

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ4 ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?  
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਚ ੇਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹਨ, ਿਵੱਚ( ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਰਚ ੇਿਮਲ ਸਕਦ ੇਹਨ:	
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi. ਇਹ ਪਰਚ ੇਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪWੀ-
ਅਸੈਸਮ_ਟ ਕਲੀਿਨਕ ਦੇ ਬੇਹੋ% ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਭਾਗ ਤ( ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ: 
■ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi)। 
■ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ: ਿਫਟਰ ਬੇਟਰ ਸੋਨਰ	

(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi)। 
■ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚ ੇਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਰੋਤ 

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

■ ਗWੇਟ ਿਬWਟੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲ_ਡ ਲਈ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (www.vasgbi.com)। 
■ ਇੰਗਲ_ਡ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਸਰਜਨਸ (http://bit.ly/2LNAY52) 

■ NHS ਚੋਣ, (www.nhs.uk)। 
■ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ.ਪੀ.। 
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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 

ਅਸ/ ਇਸ ਪਰਚ ੇਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵ, ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹ,।  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ/ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ̂, ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

www.rcoa.ac.uk 

 

ਪਿਹਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਫਰਵਰੀ 2020 
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