ਮਾਈਕ੍ਰੋਡਿਸਕ੍ੇਕ੍ਟਮੀ
(ਰੀੜ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ)

ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਭਾਗ
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ ਸਮੀਵਿਆ ਅਧੀਨ

ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ
ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ
ਮਾਈਕਰੋਵਡਸਕੇਕਟਮੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਿਸਕ੍ ਦਾ ਸਰਕ੍ਣਾ ਅਤੇ ਕ੍ੁੱ ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ੀੜ ਕ੍ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਟੁੱ ਟ ਭੱ ਜ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਡਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਡਸਕ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਭਿ ਹੈ
ਵਕ ਵਡਸਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਦੇਿੇ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਚੁੱ ਭਣ ਲੱਗ ਪਿੇ ਜਾਂ
ਇਸਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਿੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ, ਜਲਹਣ, ਝੁਨਝੁਨਾਹਟ ਜਾਂ ਵਸਥਲਤਾ ਮਵਹਸਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਸ
ਨਾੜੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱ ਲਹੇ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਮਵਹਸਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਕੁੱ ਲਹੇ
ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਪੀੜ’ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁੱ ਲਹੇ ਦੀ ਨਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪੱ ਠ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱ ਕ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦਾ ਦਰਦ ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਵਡਸਕ ਦਾ ਸਰਕ ਜਾਣਾ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਡਸਕ ਨੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਿਾਰ ਵਡਸਕ ਦਾ ਸਰਕ ਜਾਣਾ, ਕਮਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਡਸਕ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਿੱ ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਮਾਈਕ੍ਰੋਡਿਸਕ੍ੇਕ੍ਟਮੀ ਦੇ ਡਕ੍ਹੜੇ ਡਿਕ੍ਲ੍ਪ੍ ਉਪ੍ਲ੍ੁੱਬਧ ਹਨ?
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋ ਵਡਸਕ ਦੇ ਸਰਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿਚ ਦਰਦ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਵਜਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱ ਠ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਵਿਚ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਢੁੱ ਕਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਦੇਿਣ
ਲਈ ਕੀ ਕੇਿਲ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ (ਵਬਨਾਂ ਚੀਰ-ਫਾੜਹ) ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਪੱ ਠ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਪਾ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰਆਤ ਵਿਚ, ਵਕਰਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦਰਦ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲਹਣ
ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੀਮਤ ਅਿਧੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਅਵਧਐਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਹਲਕੀਆਂ ਵਕਰਆਿਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਿੀ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜਸਨੰ ਵਕ ਦਰਦ ਵਨਿਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਵਿਚ ਸਟੀਰੋਇਡ ਇਪੀਡੁਰਾਲ
(steroid epidural) ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਰਿ ਰਟ (nerve root) ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਉਪਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਵਮਲਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਡਿਸਕ੍ੇਕ੍ਟਮੀ ਕ੍ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਵਬਨਾਂ ਚੀਰ-ਫਾੜਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ
ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਵਡਸਕੇਕਟਮੀ ਸਰਜਰੀ ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ
ਜੋ ਨਾੜੀ ਤੰ ਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਦਬਾਓ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ
ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਈਕਰੋਵਡਸਕੇਕਟਮੀ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਨੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਲੱਤ ਦਰਦ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਨਹਾਂ ਨੰ ਵਬਨਾਂ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਢੁੱ ਕਿੀ
ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ ਹੈ।
ਕਮਰ ਦੀ ਮਾਈਕਰਵੋ ਡਸਕੇਕਟਮੀ ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਿਮਦਰਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਸਿਮ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਦੀ ਰੀੜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਈਕਰੋਵਡਸਕੇਕਟਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਚੀਰਾ (ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਇੰ ਚ ਲੰਬਾ)
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ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਜਉਂ ਦਾ ਵਤਉਂ ਰਵਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ
ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲਾ ਸਮਾਂ
ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਕਮਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ:


ਲੱਤ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਢਈ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱ ਕ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਝੁਨਝੁਨਾਹਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਵਦਿਾਉਣੀ।



ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਤ ਦੇ ਵਸਥਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿਚ ਮਦਦ।



ਲੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।

ਮਾਈਕਰੋਵਡਸਕੇਕਟਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਡਸਕ ਦਾ ਉਹ ਵਹੱ ਸਾ ਜੋ ਵਕ ਸਰਕ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜੀ
ਨੰ ਦਬਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਨੰ ਹਟਾ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਸਕ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਿਾਰ ਅਤੇ ਨਰਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਹੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸਨੰ ਵਕ ਬਾਹਰ ਵਨਕਾਲ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਡਸਕ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ
ਵਹੱ ਸਾ ਜੋ ਵਕ ਵਢੱ ਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱ ਿ ਵਿਚ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੰ ਿੀ
ਬਾਹਰ ਵਨਕਾਲ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪੱ ਠ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਨੰ ਢੱ ਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਸ਼ਨ ਬਾਕੀ
ਬਵਚਆ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਮੈਂ ਡਕ੍ਸੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੁੰ ਸਫ਼ਲ੍ ਬਣਾਉਣ ਡਿਚ ਮਦਦ ਡਕ੍ਸ ਤਰਹਾਂ ਕ੍ਰ
ਸਕ੍ਦਾ/ਸਕ੍ਦੀ ਹਾਂ?
ਦਿਾਈਆਂ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨਰਸ ਨੰ
ਇਹ ਦੱ ਸ ਵਦਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਿਾਰਫ਼ਡਰਨ, ਕ੍ਲ੍ੋ ਪ੍ੀਿੋਗਡਰਲ੍ ਜਾਂ ਐਸਪ੍ਡਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਨਹਾਂ ਨੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪਿੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਕਲੀਵਨਕ
ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਜਲਹਣ-ਰੋਕ ਦਰਦ ਵਨਿਾਰਕਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਰਫ਼ੇਨ, ਿੋਲਟਾਰੋਲ) ਨੰ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਵਦੱ ਤਾ
ਜਾਿੇ।
ਜੀਿਨ ਸ਼ੈਲ੍ੀ
ਭਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੰ ਿਧਾ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਭਾਰ ਨੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾਂ ਨੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਬਤ ਮੌਜਦ ਹਨ, ਵਕ ਵਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਰੀੜਹ ਦੀਆਂ ਵਡਸਕਾਂ ਨੰ
ਨੁਕਸਾਨਗਰਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਹੀ ਇਹ ਚੰ ਗਾ ਸਮਾਂ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਫ਼ਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਸਥਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਿਾਨਾ ਨੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਵਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕ੍ੀ ਜ਼ੋਖਮ ਹਨ?
ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਮਾਈਕਰੋਵਡਸਕੇਕਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਵਜੰ ਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਰਜਰੀ ਨੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਿੈਸੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ
ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਵਜਹਾ ਜ਼ੋਿਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਜ਼ੋਿਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ੋਿਮ ਗੰ ਭੀਰ
ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਨੰ ਿਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਚਵਕਤਸਕ ਅਵਧਐਨਾਂ ਅਤੇ
ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਜ਼ੋਿਮ ਬਹੁਤ ਵਨਮਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ
ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਦੱ ਸ ਸਕੇਗਾ ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਗੁੰ ਝਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ
ਕੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਸ ਜ਼ੋਿਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:


ਡਸਥਲ੍ਤਾ ਦੀਆਂ ਉਲ੍ਝਣਾਂ: ਤੁਹਾਨੰ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਿਾਲੀਆ ਉਲਝਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੇਗਾ।



ਆਮ ਉਲ੍ਝਣਾਂ: ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰ ਭਾਿਤ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ
ਵਿਚ ਜ਼ਿਮ ਵਿਚ ਲਾਗ ਲੱਗਣਾ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਿਨ
ਿੱ ਗਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਿਨ ਦੇ ਥੱ ਕੇ ਜੰ ਮਣਾ (ਡੰ ਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਥਰੋਮਬੋਵਸਸ)
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਿਾਰ ਇਹ ਫ਼ੇਫ਼ਵੜਆਂ ਿੱ ਲ ਿਵਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਐਮਬੋਲਸ) ਅਤੇ
ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱ ਵਸਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
o ਇਸ ਵਕਸ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਕ੍ਸਮ ਦੀਆਂ ਉਲ੍ਝਣਾਂ:
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o ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦਬਾਈ ਗਈ ਨਾੜੀ ਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੀ
ਦਰਦ ਜਾਂ ਵਸਥਲਤਾ ਬਵਣਆ ਰਹੇ। ਅਵਜਹਾ ਨਾੜੀ ਨੰ ਵਡਸਕ ਦੇ ਸਰਕ
ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
o ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਥਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਿੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਵਡਸਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਸਾਨੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਲ ਵਤਆਗ ਤੇ ਕਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀ। ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਇਹ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾੜੀਆਂ ਸਧਾਰਣ
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
o ਵਡਸਕ ਨੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨੰ ਵਡਸਕਵਟਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
o ਡੁਰਾਲ ਟੀਅਰ ਜੋ ਵਕ ਨਾੜੀਆ ਨੰ ਢੁਕਣ ਿਾਲੀ ਪਤਲੀ ਵਜਹੀ ਵਝੱ ਲੀ ਦੀ
ਵਘਸਾਿਟ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਸਰ ਦਰਦ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
o ਇਹ ਿੀ ਸੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕ ਵਡਸਕ ਮੁੜ ਿਰਾਬ ਹੋ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ
ਜਾਣ। ਇਹ ਿਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਕੇਿਲ ਪੰ ਜ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਵਡਸਕ ਸਰਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ
ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਕਲਪ ਪਸੰ ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਿਨ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਿਾਉਣ
ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਿਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ।
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ਮੈਨੁੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ੀ ਆਸ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਲੱਤ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ (ਵਪੱ ਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ) ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਿ ਲੱਛਣ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਚੰ ਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੰ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਦਰਦ ਮੁਕਤ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਨੰ ਕਾਬ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਰੱ ਿ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਵਦਨਚਵਰਆ ਨੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਪਣਾ ਸਕੋਗੇ।
ਕਮਰ ਦੀ ਮਾਈਕਰਵੋ ਡਸਕੇਕਟਮੀ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲੱਤ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰਆਤੀ
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਵਟਸ਼ਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕਿਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ ਲੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਏ ਜੋ ਤਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀ ਵਪੱ ਠ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਵਿਚ ਅਕੜੇਸਾਂ ਆਉਣ। ਜੇ ਦਬਾਈ ਗਈ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਲਹਣ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ਜਲਹਣ ਿਤਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਦਰਦ ਬਵਣਆ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੀ ਵਪੱ ਠ ਦਾ ਕੁਝ ਦਰਦ ਬਵਣਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਤੇ ਕਾਬ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿੀਂ ਦਿਾਈ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲ੍ਈ ਡਤਆਰੀ ਡਕ੍ਸ ਤਰਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂ?
ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਵਨਟ
ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ:


ਿਨ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰ ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਾਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਈ ਸੀ ਜੀ: ਜਾਂ ਵਦਲ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਇਹ ਇਕ ਵਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ ਉੱਚ ਰਕਤ ਚਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ।



ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ ਦੇ ਦਬਾਓ, ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।



ਨੱਕ ਦੇ ਅਤੇ ਚੱ ਵਡਆਂ ਦੇ ਨਮਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ (MRSA)
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ
ਵਨਯਮਤ ਪਰਵਕਰਆ ਹੈ।

ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯਵਨਟ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੰ ਉਸ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਵਸਆ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਿੇਗਾ ਵਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ਼ ਨੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ।

ਕ੍ੀ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਿੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਲ੍ਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲ੍ਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ
ਜਾਿਾਂ?
ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਗਰਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ
ਯਵਨਟ ਜਾ B1 ਿਾਰਡ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:


ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਬਲਗਮ ਿਾਲੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ।



ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਿੱ ਜੋਂ ਕੱ ਟ ਲੱਗਣੇ, ਧੱ ਫ਼ੜ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਲਾਗਾਂ,
ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਜੱ ਥੇ ਵਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
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ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦਾ ਯਵਨਟ: 01384 456111 ਐਕਸ 1849
B1 ਿਾਰਡ: 01384 244692

ਮੈਨੁੰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ੍ ਡਕ੍ਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਲ੍ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ?
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਵਿਚ ਪਵਹਨਣ ਿਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਗੁਸਲਿਾਨੇ
ਵਿਚ ਿਰਤਣ ਿਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੰ ਵਫਵਜ਼ਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵਹਨਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਿੁੱ ਲੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱ ਪਵੜਆਂ ਨੰ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪਿੇਗੀ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਮੇਕ-ਅੱ ਪ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਆਂ ਦੀ ਪਾਵਲਸ਼ (ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਗਠੇ
ਸਮੇਤ) ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਗਵਹਵਣਆਂ ਨੰ ਅਸੀਂ
ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ
ਆਪਣੇ ਗਵਹਵਣਆ ਨੰ ਘਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਿਾਲੀਆਂ ਮੁੰ ਦਰੀਆਂ ਨੰ
ਪਵਹਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕ੍ੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਹਸਪ੍ਤਾਲ੍
ਆਉਂਦਾ/ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਦਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਿਲ
ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੰ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਅਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਸਾਵਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵਿਆ ਜਾਿੇਗਾ:
:
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ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ
ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ)
ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪੱ ਠ ਤੇ (ਸੱ ਜੇ ਜਾਂ ਿੱ ਬੇ) ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏਗਾ।



ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੇਗਾ।



ਵਫਵਜ਼ਓਥੈਰੇਵਪਸਟ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਕਸਰਤਾਂ ਵਸਿਾਏਗਾ।



ਇਕ ਨਰਸ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਚੱ ਟੀਆਂ ਇਲਾਸਵਟਕ
ਿਾਲੀਆਂ ਸਟਾਵਕੰ ਗਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਪ ਲਿੇਗੀ। ਇਹ ਗੋਵਡਆਂ ਜਾਂ ਪੱ ਟ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਿਨ
ਦੇ ਥੱ ਵਕਆਂ ਨੰ ਜੰ ਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪਵਹਵਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਘੰ ਟਾ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਦਿਾਈ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ - ਇਕ
ਵਬਮਾਰੀ-ਰੋਕ ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ ਆਰਾਮ ਦੀ
ਅਿਸਥਾ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕਰ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੰ ਵਮਲੋ ਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨੰ ਦੇਿੇਗਾ।
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ਮੇਰੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਤਹਾਿੇ ਅਪ੍ਰਸ਼
ੇ ਨ ਦੇ ਤਰੁੰ ਤ ਬਾਅਦ:
ਇਕ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰੰ ਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਰੇਿ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।


ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ ਦੇ ਦਬਾਓ, ਨਬਜ਼, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।



ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰੰ ਗ, ਵਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸੰ ਿੇਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।



ਤੁਹਾਨੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਵਛਆ ਜਾਿੇਗਾ - ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ
ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰ ਹ (ਗੋਲੀਆਂ) ਜਾਂ ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਪ ਵਿਚ ਵਦੱ ਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।



ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਿਾਣ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੰ ਵਡਰਪ
(ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਸਈ) ਲਗਾਈ ਜਾਿੇਗੀ।



ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਮ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਨ ਦੇ ਿਹਾਓ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱ ਲਮ
ਪੱ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।



ਇਕ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ,
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਣ
ਰਪ ਵਿਚ ਿਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਡਰਪ ਨੰ
ਉਤਾਰ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।



ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਫ਼ਵਜ਼ਓਥੈਰੇਵਪਸਟ ਤੁਹਾਨੰ ਦੇਿਣ ਲਈ ਆਏ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ ਉਸੇ ਵਦਨ
ਸ਼ਾਮ ਨੰ ਵਬਸਤਰ ਤੋਂ ਵਨਕਲਣ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰ ਨਰਵਸੰ ਗ ਅਮਲੇ ਤੋਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪਿੇਗੀ।

ਪ੍ਡਹਲ੍ਾ ਡਦਨ:


ਤੁਸੀਂ ਵਫ਼ਵਜ਼ਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵਫਵਜ਼ਓਥੈਰੇਵਪਸਟ ਤੁਹਾਨੰ ਘਰ
ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤਾਂ ਵਸਿਾਏਗਾ।



ਜਦੋਂ ਵਫਵਜ਼ਓਥੈਰੇਵਪਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਿੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱ ਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਮ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਨ ਦੇ ਿਹਾਓ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱ ਲਮ
ਪੱ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।



ਤੁਹਾਨੰ ਵਨਯਮਤ ਆਧਾਰ (ਹਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰ ਟੇ) ਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਫਵਜ਼ਓਥੈਰੇਵਪਸਟ ਤੁਹਾਡੀ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਤ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕ੍ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ?


ਉਹ ਨਰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ਛੁੱ ਟੀ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਇਕ
ਵਡਸਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੰ ਵਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਪੱ ਤਰ, ਇਕ ਵਬਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨੋਟ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਨੁਸਿੇ ਵਿਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ
ਦਿਾਈ ਦੇਿੇਗੀ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ
ਅਪੁਆਇੰ ਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।



ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਿਾਹਨ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਿੋਗੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰ ਘਰ ਵਲਜਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿੋ।



ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮ ਦੀ ਮੱ ਲਮ ਪੱ ਟੀ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕਾ ਰੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮ ਦੀ ਮੱ ਲਮ ਪੱ ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯਵਨਟ ਜਾਂ B1 ਿਾਰਡ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।



ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਪਵਹਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਵਤਆ ਦੇ ਲਈ ਿਾਹਨ
ਚਲਾਉਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਬੈਠੇ ਰਵਹਣ (20 ਵਮਨਟ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਭਾਰੀ
ਸਮਾਨ ਨੰ ਚੁੱ ਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਿੱ ਲ ਨੰ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਪਰਬੰਧ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਹਾਂ ਜ਼ਿਮਾਂ ਉੱਪਰ ਟਾਂਕੇ ਘੁਲ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਲਗਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰ ਇਨਹਾਂ ਨੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕ੍ੁੰ ਮ ਤੇ ਕ੍ਦੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ/ਸਕ੍ਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ
ਕੁਝ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਾਪਸ ਕੰ ਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਕਰਆਸ਼ੀਲ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਿਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲੰਬੇ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਯਵਨਟ: 01384 456111 ਐਕਸ 1849 ਜਾਂ

B1 ਿਾਰਡ: 01384 244692
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ਮਲ ਵਤਆਰ ਕਰਤਾ:

ਜੈਨੀ ਡੇਵਿਸ, ਲੀਡ ਨਰਸ

ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ

ਫਰਿਰੀ 2008

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਵਹਮਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ
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ਤਾਰੀਿ:
ਸਮੀਵਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਿ:

ਫਰਿਰੀ 2012

ਸੰ ਸਕਰਣ:

2

ਡੀ ਜੀ ਐਚ ਹਿਾਲਾ:

DGH/PIL/00948
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