ੂਯ ਗਡ ਨੂੰ ਫਦਰਣਾ
[Total knee replacement - Punjabi]

ਆਯਥੀਡਡਕ ਡਡਾਯਟ੍ਭਂਟ੍
ਭਯੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਯੀ ਡਕਤਾਫਚਾ

ਡੁਡਰ ਗਯੁੱ NHS ਪਾਉਂਡਸ਼ਨ ਟ੍ਰਸਟ੍ ਆਯਥੀਡਡਕ ਡਡਾਯਟ੍ਭਂਟ੍ ਡਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹ।

ਬੂਡਭਕਾ

ਇਸ ਡਕਤਾਫਚ ਨੂੰ ਗਡ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਫਦਰੀ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣ ਰਈ ਡਤਆਯ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹ। ਇਹ

ਉਹਨਂ ਰ ਕਂ ਰਈ ਹ ਡਜਹਨਂ ਨੇ ਆਣ ਕਨਸਰਟ੍ਂਟ੍ ਨਾਰ ਡਿਕਰਂ, ਪਾਇਡਦਆਂ ਅਤ ਸੰ ਬਾਿੀ ਜਖਭਂ
ਫਾਯ ਡਿਚਾਯ-ਿਟ੍ਂਦਯਾ ਕਯਨ ਤਂ ਫਾਅਦ ਸਯਜਯੀ ਕਯਿਾਉਣ ਦਾ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹ:




ਇਸ ਫਾਯ ਡਕ ਸਯਜਯੀ ਤਂ ਡਹਰਂ ਅਤ ਫਾਅਦ ਡਿੱਚ ਕੀ ਆਸ ਕਯਨੀ ਹ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਯਜਯੀ ਿਾਸਤ ਡਤਆਯ ਕਯਨ ਰਈ

ਡਸਹਤਮਾਫੀ ਅਤ ਭੁੜਿਸਫ ਫਾਯ – ਸਯਜਯੀ ਤਂ ਫਾਅਦ ਯਜ਼ਭਯਹਾ ਦੀ ਡਜ਼ੰ ਦਗੀ ਡਿੱਚ ਿਾਸ ਆਉਣ
ਡਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ

ਅਸਂ ਡਸਪਾਯਸ਼ ਕਯਦ ਹਂ ਡਕ ਤੁਸਂ ਸਯਜਯੀ ਤਂ ਡਹਰਂ ਇਸ ਡਕਤਾਫਚ ਨੂੰ ੜਹ ਅਤ ਆਣ ਡਕਸ ਿੀ

ਰਸ਼ਨਂ ਨੂੰ ਡਰਖ ਰਿ। ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਈ ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਂ ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਸਟ੍ਾ ਦ ਡਕਸ ਭਂਫਯ ਨੂੰ ੁੱਛਣ ਡਿੱਚ
ਡਝਜਕ ਭਡਹਸੂਸ ਨਾ ਕਯ।

ਅਸਂ ਤੁਹਾਡ ਗਡ ਨੂੰ ਭੁੜ ਤਂ ਡਹਰਂ ਿਯਗਾ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ਹਂ ਤਂ ਜ ਇਹ ਦੁਫਾਯਾ ਕੰ ਭ ਕਯ ਅਤ ਦਯਦ
ਤਂ ਭੁਕਤ ਹਿ। ਅਸਂ ਇਹ ਿੀ ਚਾਹੁੰ ਦ ਹਂ ਡਕ ਹਸਤਾਰ ਡਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਠਡਹਯਾ ਿੱਧ ਤਂ ਿੱਧ ਰਾਬਕਾਯੀ,
ਸੂਚਨਾਤਭਕ ਅਤ ਆਯਾਭਦਹ ਹਿ।

ਗਡ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਫਦਰੀ - ਇਹ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ?

ਇਹ ਸਟ੍ੀਅਯਥਰਾਇਡਟ੍ਸ (ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਭਜ਼ਯ ਹਣਾ) ਕਾਯਨ ਨੁਕਸਾਨਗਰਸਤ ਹ ਜੜ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤ
ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਤ ਅਤ ਰਾਸਡਟ੍ਕ ਦ ਫਣ ਨਿਂ ਜੜ ਨਾਰ ਫਦਰਣ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ ਸਯਜਯੀ ਹ।

ਆਯਸ਼ਨ ਜਨਯਰ ਜਂ ਸਾਇਨਰ ਅਨੈਸਥਡਟ੍ਕ (ਸੁੰ ਨ ਕਯਨ ਦੀ ਦਿਾਈ) ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।

ਅਨੈਸਥਡਟ੍ਸਟ੍ (ਸੁੰ ਨ ਕਯਨ ਡਿੱਚ ਭਾਹਯ) ਤੁਹਾਡ ਆਯਸ਼ਨ ਤਂ ਡਹਰਂ ਤੁਹਾਡ ਨਾਰ ਤੁਹਾਡ ਡਿਕਰਂ
ਫਾਯ ਡਿਚਾਯ-ਿਟ੍ਂਦਯਾ ਕਯਗਾ।

ਗਡ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਫਦਰੀ ਫਾਯ ਕਦਂ ਡਿਚਾਯ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹ?

ਗਡ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਫਦਰੀ ਡਸਯਪ ਉਸ ਿਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹ ਜਦਂ ਦੂਜ ਇਰਾਜਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਭਾ ਡਰਆ ਡਗਆ ਹਿ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡ ਦਯਦ ਤਂ ਯਾਹਤ ਹੁੰ ਚਾਉਣ, ਹਯਕਤ ਡਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾਰ, ਅਤ ਅੰ ਤ

ਡਿੱਚ, ਇਸ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹ ਤਂ ਜ ਤੁਸਂ ਆਣੀਆਂ ਕੁਝ ਆਭ ਯਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਡਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੜ ਤਂ ਸ਼ੁਯੂ
ਕਯ ਸਕ।

ਕੀ ਭਨੰ ੂ ਆਣ ਗਡ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਫਦਰੀ ਕਯਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?

ਗਡ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਫਦਰੀ ਇੱਕ ਮਜਨਾਫੱਧ ਆਯਸ਼ਨ ਹ; ਇਹ ਡਜ਼ੰ ਦਗੀ ਅਤ ਭਤ ਦਾ ਭਾਭਰਾ ਨਹਂ ਹ।
ਹਭਸ਼ਾ ਅਡਜਹ ਡਿਕਰ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ਡਜਹਨਂ ਡਿੱਚ ਆਯਸ਼ਨ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਆਯਸ਼ਨ ਕਯਿਾਉਣ ਦਾ ਪਸਰਾ ਤੁਹਾਡ 'ਤ ਡਨਯਬਯ ਕਯਦਾ ਹ। ਤੁਸਂ ਹੀ ਜਖਭਂ ਅਤ ਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਿੀਕਾਯ ਕਯਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਕਨਸਰਟ੍ਂਟ੍ ਆਯਸ਼ਨ ਦੀ ਡਸਪਾਯਸ਼ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ; ਯ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸਰਾ

ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ 'ਤ ਆਯਸ਼ਨ ਦ ਪਾਇਡਦਆਂ ਦੀ ਜਖਭਂ ਨਾਰ ਤੁਰਨਾ ਕਯਕ ਡਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਸ ਤਂ
ਡਹਰਂ ਡਕ ਤੁਸਂ ਆਯਸ਼ਨ ਕਯਿਾਉਣ ਦਾ ਪਸਰਾ ਰਿ, ਤੁਹਾਡ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਡਦੱਤਾ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਆਣਾ ਪਸਰਾ ਆਸਾਨ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਆਣ ਕਈ ਿੀ ਰਸ਼ਨ ਰਈ ਡਝਜਕ
ਭਡਹਸੂਸ ਨਾ ਕਯ, ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਹ ਸਕਦ ਹਨ।

ਪਾਇਦ ਕੀ ਹਨ?


ਸਯਜਯੀ ਦਾ ਭੁੱਖ ਉਦਸ਼ ਦਯਦ ਘਟ੍ਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਅਤ ਗਡ ਦੀ ਫਦਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਰ ਕਯਨ ਰਈ
ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਫਹੁਤ ਸਪਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।



ਦਯਦ ਤਂ ਡਫਹਤਯ ਯਾਹਤ ਦ ਨਤੀਜ ਿੱਜਂ ਆਯਸ਼ਨ ਤਂ ਫਾਅਦ ਤੁਸਂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਕਾਪੀ ਡਫਹਤਯ
ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਤੁਯ-ਡਪਯ ਸਕਗ।



ਯ, ਜ ਘਟ੍ੀ ਹਈ ਹਯਕਤ ਰਈ ਕਈ ਹਯ ਕਾਯਨ ਹਨ, ਡਜਿਂ ਡਕ ਭਾੜਾ ਸੰ ਤੁਰਨ ਜਂ ਭਾਸਸ਼ੀ ਦੀ

ਭਾੜੀ ਭਜ਼ਫੂਤੀ, ਤਂ ਜੜਂ ਦੀ ਫਦਰੀ ਦੀ ਸਯਜਯੀ ਨਾਰ ਉਹਨਂ ਡਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਹਣ ਦੀ ਸੰ ਬਾਿਨਾ ਨਹਂ
ਹੁੰ ਦੀ।
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ਗਡ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਫਦਰੀ ਦ ਕੀ ਜਖਭ ਹੁੰ ਦ ਹਨ?

ਡਜਿਂ ਸਾਯੀਆਂ ਸਯਜਯੀਆਂ ਡਿੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਇਸ ਆਯਸ਼ਨ ਡਿੱਚ ਿੀ ਕੁਝ ਜਖਭ ਅਤ ਚੀਦਗੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਘਫਯਾ ਨਾ ਡਕਉਂਡਕ ਇਹ ਸਬ ਹਾਰਂਡਕ ਉਸ ਸਭਂ ਫਹੱਦ ਉਦਾਸ ਕਯਨ ਿਾਰੀਆਂ ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਇਹਨਂ ਨੂੰ ਇਕੱਡਠਆਂ ਸੁਣਦ ਹ; ਯ ਅਸਰ ਡਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਯੀਆਂ ਸੰ ਬਾਿੀ ਉਰਝਣਂ ਫਹੁਤ ਹੀ
ਡਿਯਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ਡਜ਼ਆਦਾਤਯ ਭਯੀਜ਼ ਕਈ ਿੀ ਿੱਡੀ ਸਭੱਡਸਆ ਦ ਡਫਨਂ ਇਸ ਤਂ ਰੰਘ ਜਂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਅਡਹਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਡਕ ਅਸਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਂ ਜਖਭਂ ਫਾਯ ਦੱਸੀ ਤਂ ਜ ਤੁਸਂ ਆਣੀ ਰਸਤਾਡਿਤ
ਸਯਜਯੀ ਫਾਯ ਸੂਡਚਤ ਪਸਰਾ ਕਯ ਸਕ।
ਆਭ ਜਖਭ (ਇਹ 100 ਡਿੱਚਂ ਦ ਤਂ ੰ ਜ ਡਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦ ਹਨ)
ਖੂਨ ਦ ਗਤਰ
ਡੀ ਿਨ ਥਰਫ
ਂ ਡਸਸ (DVT) ਨਾੜੀ ਡਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਜ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਰਾਰ, ਤਕਰੀਪਦਹ ਅਤ
ਸੁੱਜੀਆਂ ਰੱਤਂ ਦ ਰੱਛਣਂ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਣਦਾ ਹ। ਡਕਸ ਿੀ ਆਯਸ਼ਨ ਤਂ ਫਾਅਦ, ਅਤ ਖਾਸ ਤਯ 'ਤ ਹੱਡੀ
ਦੀ ਸਯਜਯੀ ਤਂ ਫਾਅਦ, DVT ਦ ਜਖਭ ਡਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਹਾਰਂਡਕ ਆਣ ਆ ਡਿੱਚ ਇਹ ਸਭੱਡਸਆ
ਨਹਂ ਹੁੰ ਦ, ਯ DVT ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਯਾਹਂ ਜਾ ਕ ਪਪਡੜਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਸ ਨੂੰ
ਰਭਨਯੀ ਇੰ ਫਡਰਜ਼ਭ (PE) ਿੱਜਂ ਜਾਡਣਆ ਜਂਦਾ ਹ ਅਤ ਇਹ ਫਹੁਤ ਗੰ ਬੀਯ ਡਸਹਤ-ਸਭੱਡਸਆ ਹ ਜ
ਤੁਹਾਡ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰਬਾਡਿਤ ਕਯਦੀ ਹ।
DVT ਦ ਜਖਭ ਨੂੰ ਸੀਡਭਤ ਕਯਨ ਰਈ, ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਆਣਾ ਆਯਸ਼ਨ ਕਯਿਾ ਰਂ ਦ ਹ ਤਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ
ਖੂਨ ਤਰਾ ਕਯਨ ਰਈ ਦਿਾਈ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਚਭੜੀ ਹਠਂ ਇੱਕ ਛਟ੍ੀ
ਡਜਹੀ ਸੂਈ ਯਾਹਂ ਡਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਹ, ਆਭ ਤਯ 'ਤ ‘ਟ੍ ਿਾਰ ਡਹੱਸ’ ਡਿੱਚ।
ਜ ਤੁਸਂ ਰਚਕਦਾਯ ਸਟ੍ਡਕੰ ਗਜ਼ ਡਹਨ ਸਕਦ ਹ, ਤਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਿੀ ਡਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ ਤੁਹਾਡ
ਡੰ ਜਣੀ ਅਤ ੱਟ੍ ਦ ਭਾਇਸ਼ ਦ ਭੁਤਾਫਕ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਯਡਸੰ ਗ ਸਟ੍ਾਪ ਇਸ ਫਾਯ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਗਾ ਡਕ
ਇਹਨਂ ਦੀ ਿਯਤਂ ਅਤ ਦਖਬਾਰ ਡਕਿਂ ਕਯਨੀ ਹ। ਤੁਯਨ ਦੀ ਸ਼ੁਯਆ
ੂ ਤ ਅਤ ਡਹੱਰ-ਜੁਰ ਕਯਦ ਯਡਹਣਾ ਖੂਨ
ਦ ਗਤਰ ਫਣਨ ਤਂ ਯਕਣ ਦ ਡਫਹਤਯੀਨ ਤਯੀਡਕਆਂ ਡਿੱਚਂ ਇੱਕ ਹ।
ਖੂਨ ਿਗਣਾ
ਇਹ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਥੜਹੀ ਭਾਤਯਾ ਡਿੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਅਤ ਆਯਸ਼ਨ ਡਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ੍ ਤਂ ਘੱਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹ। ਯ, ਡਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਿਗਣ ਦਾ ਰ ਹ-ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਗਰੀਆਂ ਜਂ ਖੂਨ ਚੜਹਾ ਜਾਣ ਨਾਰ ਇਰਾਜ
ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਹ ਸਕਦੀ ਹ। ਖੂਨ ਚੜਹਾਉਣ ਨਾਰ, ਫਹੁਤ ਘੱਟ੍ ਭਾਭਡਰਆਂ ਡਿੱਚ, ਖੂਨ ਚੜਹਾਉਣ ਦੀਆਂ
ਰਡਤਡਕਡਯਆਿਂ ਜਂ ਇਨਪਕਸ਼ਨ ਹ ਸਕਦੀ ਹ। ਡਿਯਰ ਹੀ, ਖੂਨ ਿਗਣ ਨਾਰ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਰਾ ਫਣ ਸਕਦਾ ਹ
ਜਂ ਜ਼ਖਭ ਅੰ ਦਯ ਫਹੁਤ ਿੱਡੀ ਗੁਭਟ੍ੀ  ਸਕਦੀ ਹ। ਇਹ ਤਕਰੀਪਦਹ ਫਣ ਸਕਦੀ ਹ ਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ
ਰਈ ਆਯਸ਼ਨ ਦੀ ਰ ੜ  ਸਕਦੀ ਹ।
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ਦਯਦ

ਆਯਸ਼ਨ ਤਂ ਫਾਅਦ ਕੁਝ ਫਆਯਾਭੀ ਭਡਹਸੂਸ ਕਯਨੀ ਆਭ ਗੱਰ ਹ। ਜ ਤੁਸਂ ਤਕਰੀਪ ਡਿੱਚ ਹ, ਤਂ

ਸਟ੍ਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਤਂ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਿੀਆਂ ਦਯਦ-ਡਨਿਾਯਕ ਦਿਾਈਆਂ ਡਦੱਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਣ। ਸਭਂ ਦ ਨਾਰ ਦਯਦ ਡਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਆਗਾ ਅਤ ਇਹ ਡਿਯਰ ਹੀ ਰੰਫ ਸਭਂ ਦੀ ਸਭੱਡਸਆ ਫਣਦੀ ਹ।
ਗਡ ਦੀ ਫਦਰੀ (ਨਕਰੀ ਅੰ ਗ) ਦਾ ਡਘਸਣਾ ਜਂ ਡਢੱਰਾ ਹਣਾ

ਡਜ਼ਆਦਾਤਯ ਫਦਰੀ ਕੀਤ ਗਡ 15 ਤਂ ਿੱਧ ਸਾਰਂ ਤੱਕ ਚੱਰਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਭਡਰਆਂ ਡਿੱਚ, ਇਹ ਫਹੁਤ
ਘੱਟ੍ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਅਕਸਯ ਇਸ ਦ ਕਾਯਨ ਦਾ ਤਾ ਨਹਂ ਰੱਗਦਾ ਹਾਰਂਡਕ ਰੰਫ ਸਭਂ ਦੀ ਿਯਤਂ ਤਂ ਫਾਅਦ

ਇੰ ਰਂਟ੍ ਡਘਸ ਸਕਦ ਹਨ। ਡਢੱਰ ਹਣ ਦ ਕਾਯਨਂ ਦਾ ਿੀ ਤਾ ਨਹਂ ਹ: ਯ, ਕਈ ਿਾਯੀ ਇਨਪਕਸ਼ਨ ਤਂ

ਫਾਅਦ ਅਡਜਹਾ ਿਾਯਦਾ ਹ। ਇਸਦ ਰਈ ਇੰ ਰਂਟ੍ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤ ਸਹੀ ਕਯਨ ਿਾਰੀ ਸਯਜਯੀ ਦੀ ਰ ੜ 
ਸਕਦੀ ਹ।

ਘੱਟ੍ ਸਧਾਯਨ ਜਖਭ (ਇਹ 100 ਡਿੱਚਂ ਇੱਕ ਜਂ ਦ ਡਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ)
ਇਨਪਕਸ਼ਨ (ਰਾਗ)

ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਘਯ ਜਂਦ ਹ, ਜ ਕਈ ਅਡਜਹੀ ਗੱਰ ਹ ਡਜਸ ਨਾਰ ਤੁਸਂ ਇਹ ਸਚਣ ਰੱਗ ਡਕ ਕਈ ਰਾਗ ਰਗ
ਸਕਦੀ ਹ, ਬਾਿਂ ਛਟ੍ੀ ਹੀ ਡਕਉਂ ਨਾ ਹਿ, ਤਂ ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਉਸ ਿਾਯਡ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯ ਡਜੱਥ ਤੁਸਂ
ਠਡਹਯ ਸੀ ਤਂ ਜ ਅਸਂ ਇਸ ਦੀ ਜਰਦੀ ਜਂਚ ਕਯ ਸਕੀ। ਸੰ ਬਾਿੀ ਇਨਪਕਸ਼ਨ ਦ ਰੱਛਣ ਅੱਗ ਡਦੱਤ
ਭੁਤਾਫਕ ਹਨ:






ਸਜ

ਜ਼ਖਭ ਤਂ ਿਹਾਉ ਜਂ ਡਯਸਾਉ

ਜ਼ਖਭ ਦ ਆਸ-ਾਸ ਿਾਰ ਡਹੱਸ ਡਿੱਚ ਕਾਪੀ ਤਾ ਦਾ ਹਣਾ
ਜ਼ਖਭ ਦ ਆਸ-ਾਸ ਰਾਰੀ ਹਣੀ

ਜ਼ਖਭ ਦ ਡਕਸ ਿੀ ਡਹੱਸ ਦ ਡਕਨਾਯ ਿੱਖ ਹ ਜਂਦ ਹਨ ਜਂ ਡਿੱਥ ਿੱਧਦੀ ਹ

ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਗਦਾ ਹ ਡਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਪਕਸ਼ਨ ਹ ਸਕਦੀ ਹ, ਤਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਤਾਰ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਸਾਡ ਡਕਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟ੍ਯ ਨੂੰ ਡਭਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਹ ਫਹੁਤ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਡਕ
ਇਹ ਡਨਯਧਾਯਤ ਕਯਨ ਦਾ ਪਸਰਾ ਇੱਕ ਤਜ਼ਯਫਕਾਯ ਸਯਜਨ ਦੁਆਯਾ ਡਰਆ ਜਾਿ ਡਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਂ ੀਫਾਇਡਟ੍ਕਸ ਦ ਕਯਸ ਦੀ ਰ ੜ ਹ।
ਟ੍

MRSA ਅਤ ਹਸਤਾਰ ਤਂ ਗਰਡਹਣ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨਪਕਸ਼ਨਂ

ਡੁਡਰ ਗਯੁੱ, MRSA ਸਭਤ, ਇਨਪਕਸ਼ਨਂ ਦ ਪਰਣ ਤਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਕਾਪੀ ਡਜ਼ਆਦਾ ਕਡਸ਼ਸ਼ ਕਯਦਾ ਹ।
ਅਸਂ ਆਯਸ਼ਨ ਰਈ ਆਉਣ ਤਂ ਡਹਰਂ ਉਹਨਂ ਸਾਯ ਭਯੀਜ਼ਂ ਦੀ ਜਂਚ ਕਯਦ ਹਂ ਜ ਮਜਨਾਫੱਧ ਤਯੀਕ
ਨਾਰ ਆਯਥੀਡਡਕ ਸਯਜਯੀ ਕਯਿਾ ਯਹ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਅਸਂ ਸਟ੍ਾਪ, ਭਯੀਜ਼ਂ ਅਤ ਭੁਰਾਕਾਤੀਆਂ ਰਈ ਹੱਥ
ਧਣ ਅਤ ਹੱਥ ਧਣ ਿਾਰ ਜੱਰਂ ਦੀ ਿਯਤਂ ਦੀ ਅਡਹਭੀਅਤ 'ਤ ਜ਼ਯ ਡਦੰ ਦ ਹਂ।
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ਗਡ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਫਦਰੀ ਦ ਡਿਕਰ ਕੀ ਹਨ?

ਜ ਤੁਸਂ ਆਯਸ਼ਨ ਨਾ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਚਣ ਕਯਦ ਹ, ਤਂ ਤੁਹਾਡ ਗਠੀ ਡਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਯ ਤਂ ਨਹਂ ਹਿਗ
 ਾ
ਯ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਡਫਭਾਯੀ ਹਰੀ-ਹਰੀ ਿੱਧ ਜਾਿਗੀ। ਗਠੀ ਦਾ ਹਣਾ ਡਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਥੜਹਾ ਭੁਸ਼ਡਕਰ ਫਣਾ
ਸਕਦਾ ਹ ਯ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛਟ੍ਾ ਨਹਂ ਕਯਗਾ।
ਦਯਦ ਤਂ ਯਾਹਤ ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਰਈ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਡਕਸਭਂ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਹਨ; ਯਾਸੀਟ੍ਾਭਰ ਅਤ ਨਨਂ ੀ-ਇਨਪਰਾਭਟ੍ਯੀ ਦਿਾਈਆਂ (NSAIDS) ਸਬ ਤਂ ਕਾਯਗਯ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਡ ਡਿੱਚ
ਸਟ੍ੀਯਇਡਰ ਟ੍
ਸਟ੍ੀਯਇਡ ਦ ਟ੍ੀਕ ਰਗਾਉਣ ਨਾਰ ਕਈ ਿਾਯੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੜਹ ਸਭਂ ਦਾ ਆਯਾਭ ਡਭਰ ਸਕਦਾ ਹ।
ਕਈ ਸਾਯੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਹਨ ਜ ਤੁਸਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦ ਡਫਨਂ ਆਣ ਗਠੀ 'ਤ ਕਾਫੂ ਾਉਣ ਿਾਸਤ ਕਯ ਸਕਦ
ਹ। ਇਹਨਂ ਡਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ: ਸਯਗਯਭ ਯਡਹਣਾ, ਆਣਾ ਬਾਯ ਘੱਟ੍ ਯੱਖਣਾ, ਡਡਜ਼ਥਯੀ ਅਤ ਆਉਣਜਾਣ ਰਈ ਸਾਧਨਂ ਦੀ ਿਯਤਂ ਕਯਨੀ, ਡਜਿਂ ਡਕ ਤੁਯਨ ਡਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਨ ਿਾਰ ਉਕਯਨ।

ਭਂ ਆਣੀ ਸਯਜਯੀ ਿਾਸਤ ਡਤਆਯੀ ਡਕਿਂ ਕਯਂ?

ਡਜਿਂ ਹੀ ਤੁਸਂ ਸਯਜਯੀ ਕਯਿਾਉਣ ਦਾ ਪਸਰਾ ਕਯਦ ਹ, ਗਡ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਫਦਰੀ ਦੀ ਡਤਆਯੀ ਸ਼ੁਯੂ ਹ
ਜਂਦੀ ਹ।
ਜੜ ਸਫੰ ਧੀ ਸਕੂਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੜ ਸਫੰ ਧੀ ਸਕੂਰ ਕਰੀਡਨਕ ਡਿੱਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਡਦੱਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਇੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਸਹਤ ਦਾ
ਭੁਰਂਕਣ ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ ਸੀਨੀਅਯ ਆਯਥੀਡਡਕ ਨਯਸ ਨੂੰ ਡਭਰਣ ਦਾ ਭਕਾ ਡਭਰ ਗਾ। ਇਸ ਨਾਰ ਇਹ
ਡਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਡਕ ਕੀ ਕਈ ਅਡਜਹਾ ਕਾਯਨ ਹ ਡਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਯਜਯੀ ਡਕਉਂ ਨਹਂ ਕਯਿਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਡਸਹਤ ਦ ਭੁਰਂਕਣ ਦਯਾਨ ਅਸਂ:


ਅਨੈਸਥਡਟ੍ਕ (ਸੁੰ ਨਹ ਕਯਨ ਿਾਰੀ ਦਿਾਈ) ਰਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਕੂਰਤਾ ਦੀ ਜਂਚ ਕਯਂਗ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਯਜਯੀ ਅਤ ਡਸਹਤਮਾਫੀ ਦੀ ਰਡਕਡਯਆ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਂਗ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਂ ਭਯੀਜ਼ਂ ਨਾਰ ਡਭਰਣ ਦਾ ਭਕਾ ਦਿਂਗ ਜ ਇਸ ਤਯਹਂ ਦੀ ਸਯਜਯੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਯ ਯਹ
ਹਨ ਅਤ/ਜਂ ਅਡਜਹੀ ਸਯਜਯੀ ਤਂ ਡਸਹਤਮਾਫ ਹ ਹਨ।



ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਭੁਆਇਨੇ ਕਯਂਗ ਡਕ ਤੁਸਂ ਸਯਜਯੀ ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ ਚੁਸਤ-ਦਯੁਸਤ ਅਤ
ਤੰ ਦਯੁਸਤ ਹ।
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ਤੁਸਂ ਆਣ ਡਛਰ ਡਾਕਟ੍ਯੀ ਇਡਤਹਾਸ ਅਤ ਿਯਤਭਾਨ ਦਿਾਈਆਂ ਫਾਯ ਡਿਚਾਯ-ਿਟ੍ਂਦਯਾ ਕਯਨ ਰਈ
ਆਯਥੀਡਡਕ ਨਯਸ ਨਾਰ ਡਭਰ ਗ। ਕਈ ਤਯਹਂ ਦ ਭੁਆਇਨੇ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ਡਜਿਂ ਡਕ:


ਖੂਨ ਦੀ ਜਂਚ।



ਇੱਕ ECG – ਡਦਰ ਦੀ ਕਾਯਜਸ਼ੀਰਤਾ ਦਾ ਟ੍ਸਟ੍। ਇਸ ਫਾਯ ਡਪਕਯ ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਨਹੀ ਹ, ਇਹ
ਇੱਕ ਯੂਟ੍ੀਨ ਟ੍ਸਟ੍ ਹ।



ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੱਡ ਰਸ਼
 ਯ, ਨਫਜ਼, ਅਤ ਬਾਯ ਦਯਜ ਕੀਤ ਜਾਣਗ।



ਕਸ-ਯ: ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਯ ਛ ਭਹੀਨੇ ਤਂ ਿੱਧ ਸਭਂ ਡਹਰਂ ਹਇਆ ਸੀ, ਤਂ ਦੁਫਾਯਾ ਕਸਯ ਕਯਨ
ਦੀ ਰ ੜ ਹਿਗੀ।



ਤੁਹਾਡਾ MRSA ਰਈ ਭੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ – ਇਹ ਦਖਣ ਰਈ ਨਾਸ ਅਤ ਡੂ ਿਾਰ ਖਤਯ ਤਂ
ਇੱਕ ਸਿਫ ਡਰਆ ਜਾਿਗਾ ਡਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ਡਿੱਚ ਡਕਸ ਇਨਪਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫੂਤ ਹ।

ਇਸ ਭੁਰਂਕਣ ਤਂ ਫਾਅਦ, ਜ ਤੁਹਾਡ ਅੱਗ ਡਦੱਡਤਆਂ ਡਿੱਚਂ ਕਈ ਰੱਛਣ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ਤਂ ਡਕਯਾ ਕਯਕ
ਆਯਥੀਡਡਕ ਅਸਸਭਂਟ੍ ਮੂਡਨਟ੍ ਨਾਰ 01384 456111 ਕਸਟ੍ਨਸ਼ਨ 1849 'ਤ ਸੰ ਯਕ ਕਯ:


ਜ਼ੁਕਾਭ, ਛਾਤੀ ਸਫੰ ਧਤ ਖਂਸੀ ਜਂ ਗਰ ਦੀ ਇਨਪਕਸ਼ਨ



ਚਭੜੀ ਦੀਆਂ ਸਭੱਡਸਆਿਂ, ਡਭਸਾਰ ਰਈ ਚੀਯ, ਧੱਪੜ ਅਤ ਇਨਪਕਸ਼ਨਂ, ਖਾਸ ਤਯ 'ਤ ਉਸ ਡਹੱਸ
'ਤ ਡਜੱਥ ਆਯਸ਼ਨ ਹਣਾ ਹ



ਦੰ ਦਂ ਡਿੱਚ ਸ



ਯ ਦ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦ ਨਹੁੰ ਦਾ ਅੰ ਦਯ ਿੱਰ ਿਾਧਾ, ਥਰੀਟ੍ਜ਼ ਪੁੱਟ੍ ਜਂ ਕਈ ਿੀ ਯ ਦੀ ਇਨਪਕਸ਼ਨ



ਡਸ਼ਾਫ ਦੀ ਇਨਪਕਸ਼ਨ

ਭਨੰ ੂ ਹਸਤਾਰ ਡਿੱਚ ਕੀ ਡਰਆਉਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹ?

ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਹਸਤਾਰ ਆਉਣ ਤਂ ਡਹਰਂ ਸ਼ਾਿਯ ਰ ਕ ਜਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਕ ਆ।
ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਯਾਤ ਦ ਕੱੜ ਅਤ ਇੱਕ ਡਰਡਸੰ ਗ ਗਾਊਨ, ਨਹਾਉਣ-ਧਣ ਦਾ ਸਭਾਨ ਅਤ ਤਰੀਆ ਨਾਰ
ਡਰਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਦਨ ਡਿੱਚ ਡਹਨੇ ਜਾਣ ਿਾਰ ਡਢੱਰ , ਆਯਾਭਦਹ ਕੱਡੜਆਂ ਦੀ ਿੀ ਰ ੜ ਹਿਗੀ ਡਜਿਂ ਡਕ
ਡਨੱਕਯਂ, ਸਕਯਟ੍ ਜਂ ਕਈ ਡਰਸ। ਇਹ ਉਸ ਸਭਂ ਰਈ ਹ ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਡਡਜ਼ਥਯੀ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕਯਦ ਹ
ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਿੀ ਹ ਤਂ ਜ ਤੁਹਾਡ ਜ਼ਖਭਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਰ ਜਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।
ਡਕਯਾ ਕਯਕ ੱਧਯ ਜੁੱਤ ਜਂ ਸਡਰਯ ਡਹਨ ਯ ਇਹ ਡਛਰ ਾਸ ਤਂ ਖੁੱਰਹ ਨਾ ਹਣ।
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ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਹਸਤਾਰ ਆਉਂਦ ਹ ਤਂ ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਆਣੀਆਂ ਆਭ ਦਿਾਈਆਂ ਨਾਰ ਡਰਆ। ਇਹ
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰ ਗਾ ਡਿਚਾਯ ਹ ਡਕ ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਘਯ ਿਾਸ ਆਉਂਦ ਹ ਤਂ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਡਨਮਡਭਤ ਦਿਾਈਆਂ ਰ ੜਂਦੀ ਭਾਤਯਾ ਡਿੱਚ ਹਣ, ਖਾਸ ਤਯ 'ਤ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਸਖ ਿਾਰੀ ਦਿਾਈ ਨੂੰ
ਡਨਮਡਭਤ ਤਯ 'ਤ ਦੁਹਯਾਇਆ ਜਂਦਾ ਹ। ਤੁਹਾਡ ਘਯ ਜਾਣ ਸਭਂ ਹਸਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਿੀ ਨਿੀਆਂ
ਦਿਾਈਆਂ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰ ੜ ਨਹਂ ਹਿਗ
 ੀ:
ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਭਕਅੱ ਨਾ ਕਯ ਅਤ ਨਹੂੰ ਆਂ 'ਤ ਂਟ੍ ਨਾ ਰਗਾ (ਤੁਹਾਡ ਯਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਰੀਆਂ ਸਭਤ)।
ਸਯਜਯੀ ਤਂ ਡਹਰਂ ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਸਾਯ ਗਡਹਣ (ਡਿਆਹ ਿਾਰੀਆਂ ਭੁੰ ਦਯੀਆਂ ਤਂ ਇਰਾਿਾ) ਕੱਢ ਡਦ।
ਸਾਡੀ ਸਰਾਹ ਹ ਡਕ ਤੁਸਂ ਆਣ ਗਡਹਣ ਘਯ ਛੱਡ ਕ ਆ। ਕਈ ਿੀ ਡਫਜਰਈ ਿਸਤੂਆਂ ਨਾਰ ਨਾ ਡਰਆ
ਡਕਉਂਡਕ ਇਹਨਂ ਨੂੰ ਹਸਤਾਰ ਡਿੱਚ ਿਯਡਤਆ ਨਹਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ ਭਂ ਆਣ ਆਯਸ਼ਨ ਰਈ ਆਉਂਦਾ ਹਂ ਤਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਯਡ ਡਿੱਚ ਦਾਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਤੁਹਾਡਾ ਡਫਸਤਯ ਅਤ ਰਾਕਯ ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਿਗਾ, ਡਜੱਥ
ਤੁਸਂ ਆਣ ਡਨੱਜੀ ਸਭਾਨ ਨੂੰ ਸੰ ਬਾਰ ਕ ਯੱਖ ਸਕਦ ਹ। ਇਹ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਡਕ ਕੀਭਤੀ ਸਭਾਨ,
ਡਭਸਾਰ ਰਈ ਗਡਹਣ ਅਤ ਫਹੁਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਨਗਦੀ, ਨੂੰ ਹਸਤਾਰ ਡਿੱਚ ਨਾ ਡਰਆਂਦਾ ਜਾਿ, ਡਕਉਂਡਕ ਟ੍ਰਸਟ੍
ਡਕਸ ਚੀਜ਼ ਦ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਜਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਣ ਦੀ ਡਜ਼ੰ ਭਿਾਯੀ ਸਿੀਕਾਯ ਨਹਂ ਕਯਗਾ (ਤੁਸਂ ਆਣ ਭੁਰਂਕਣ
ਦਯਾਨ ਟ੍ਰਸਟ੍ ਦ ਫਦਾਿ ਿਾਰ ਪਾਯਭ 'ਤ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ਹਣਗ)।

ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਆਣ ਖਤਯ ਡਿੱਚ ਡਟ੍ਕ ਜਂਦ ਹ, ਤਂ ਨਯਡਸੰ ਗ ਟ੍ੀਭ ਦਾ ਇੱਕ ਭਂਫਯ ਤੁਹਾਡ ਦਾਖਰ ਦ
ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਂਚ ਕਯਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਂ ਦੁਆਯਾ ਦਡਖਆ ਜਾਿਗਾ:


ਸਯਜਯੀ ਤਂ ਡਹਰਂ ਡਕਸ ਕਨਸਰਟ੍ਂਟ੍ ਡਾਕਟ੍ਯ ਜਂ ਸੀਨੀਅਯ ਡਾਕਟ੍ਯ



ਕਨਸਰਟ੍ਂਟ੍ ਅਨੈਸਥਡਟ੍ਸਟ੍



ਤੁਹਾਡ ਘਯ ਦੀ ਸਡਥਤੀ ਫਾਯ ਡਿਚਾਯ-ਿਟ੍ਂਦਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਥਯ
 ੀ ਟ੍ੀਭ ਦਾ ਇੱਕ ਭਂਫਯ ਤੁਹਾਡ
ਨਾਰ ਭੁਰਾਕਾਤ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ
ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਨਟ੍ ਕਯ ਡਕ ਡਭਰਣ ਦ ਸਭਂ ਇਹ ਹਨ:
ਦੁਡਹਯ ਫਾਅਦ 2 ਤਂ 4 ਿਜ ਤੱਕ ਅਤ ਸ਼ਾਭ 6.30 ਤਂ ਯਾਤ 8 ਿਜ ਤੱਕ
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ਤੁਹਾਡੀ ਸਯਜਯੀ ਿਾਰੀ ਸਿਯ:


ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਪ ਡਥਟ੍ਯ ਿਾਰਾ ਗਾਊਨ, ਅੰ ਡਯਂਟ੍ ਅਤ ਟ੍ੀ ਾਉਣ ਰਈ ਡਦੱਤੀ ਜਾਿਗੀ।



ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਰਟ੍ਂਟ੍ ਸਯਜਨ ਸਰਾਹ ਡਦੰ ਦਾ ਹ ਤਂ ਇੱਕ ਨਯਸ ਕੁਝ ਰਚਕਦਾਯ ਸਟ੍ਡਕੰ ਗਜ਼ ਰਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਭਾ ਰ ਸਕਦੀ ਹ। ਇਹ ਗਡ ਜਂ ੱਟ੍ ਤਕ ਦੀ ਰੰਫਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਤਂ ਡਿੱਚ ਖੂਨ ਦ ਗਤਰ ਫਣਨ ਤਂ ਯਕਣ ਡਿੱਚ ਭਦਦ ਰਈ ਤੁਹਾਡ ਹਸਤਾਰ ਡਿੱਚ
ਠਡਹਯਾ ਦਯਾਨ ਅਤ ਤੁਹਾਡ ਆਯਸ਼ਨ ਤਂ ਫਾਅਦ ਛ ਹਪਡਤਆਂ ਤੱਕ ਡਹਡਨਆ ਜਂਦਾ ਹ।



ਡਥਟ੍ਯ ਟ੍ੀਭ ਦਾ ਇੱਕ ਭਂਫਯ ਤੁਹਾਡ ਿਯਡਿਆਂ ਦੀ ਜਂਚ ਕਯਗਾ।

ਕੰ ਡਊਟ੍ਯ ਨੇਿੀਗਸ਼ਨ
ਆਯਸ਼ਨ ਦਯਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਯਜਨ ਕੰ ਡਊਟ੍ਯ ਡਸਸਟ੍ਭ ਦੀ ਿਯਤਂ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ, ਡਜਸ ਡਿੱਚ ਇਨਪਰਾਯਡ
ਕਭਯ ਅਤ ਉਕਯਨ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ਜ ਤੁਹਾਡ ਗਡ ਦ ਜੜ ਦਾ ਡਚੱਤਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਯਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਿਾਸ ਕਭਯ
'ਤ ਰਡਤਡਫੰ ਫਤ ਕਯਦ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਰ ਸਯਜਨ ਗਡ ਦੀ ਫਦਰੀ ਦ ਆਯਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਯਹਂ ਨਾਰ ਜਂਚ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤ ਹਯਕ ਕਦਭ
ਨੂੰ ਡਿਿਸਡਥਤ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਸ ਰਈ ਗਡ ਦ ਭੂਹਯਰ ਡਹੱਸ ਉਯ ਡਭਆਯੀ ਡਨਸ਼ਾਨ ਤਂ ਇਰਾਿਾ, ਰੱਤ
ਦੀ ਭੂਹਯਰੀ ਹੱਡੀ ਉਯ ਚਭੜੀ 'ਤ ਦ ਫਹੁਤ ਛਟ੍ ਚੀਯ (ਅੱਧ ਸਂਟ੍ੀਭੀਟ੍ਯ ਰੰਫ) ਦਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।
ਸਯਜਯੀ ਤਂ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ:
ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਡਥਟ੍ਯ ਤਂ ਿਾਸ ਆਉਂਦ ਹ ਤਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਡੱਠ ਦ ਬਾਯ ਡਸੱਧਾ ਡਰਟ੍ਾਇਆ ਜਾਿਗਾ।
ਇੱਕ ਨਯਸ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਯ-ਿਾਯ ਡਨਯੀਖਣ ਕਯਗੀ। ਇਹ ਯੂਟ੍ੀਨ ਹ ਅਤ ਇਸ ਫਾਯ ਡਚੰ ਤਾ ਕਯਨ ਦੀ ਕਈ
ਰ ੜ ਨਹਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਯਸ:


ਤੁਹਾਡ ਫਰੱਡ ਰਸ਼
 ਯ, ਨਫਜ਼ ਦੀ ਯਪਤਾਯ, ਸਾਹ ਅਤ ਤਾਭਾਨ ਦੀ ਜਂਚ ਕਯਗੀ। ਇਹ ਭਸ਼ੀਨ ਯਾਹਂ
ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹ ਅਤ ਸਕਰੀਨ 'ਤ ਡਦਖਾਇਆ ਜਂਦਾ ਹ।



ਤੁਹਾਡ ਆਕਸੀਜਨ ਭਾਸਕ ਦੀ ਜਂਚ ਕਯਗੀ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਘੰ ਡਟ੍ਆਂ ਰਈ ਡਹਨਣ ਦੀ
ਰ ੜ ਹਿਗੀ)।



ਜ ਤੁਹਾਡ ਡਨਕਾਸ-ਨਰੀਆਂ ਰੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਂ ਡਨਕਾਸ-ਨਰੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਥਂਿਂ ਅਤ ਜ਼ਖਭ ਦੀ ਡਕਸ ਿੀ
ਡਯਸਾਿ ਰਈ ਜਂਚ ਕਯਗੀ। ਡਨਕਾਸ-ਨਰੀਆਂ ਜ਼ਖਭ ਿਾਰੀ ਥਂ ਤਂ ਤਯਰ ਕੱਢਣ ਿਾਰੀਆਂ ਛਟ੍ੀਆਂ
ਡਟ੍ਊਫਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰ ੜ ਤਂ ਿੱਧ ਸਜ ਅਤ ਗੁਭਟ੍ੀਆਂ (ਗੰ ਢਂ) ਫਣਨ ਤਂ ਯਕਣ ਡਿੱਚ ਭਦਦ
ਕਯਦੀ ਹ। ਇੱਕ ਨਯਸ 24 ਘੰ ਡਟ੍ਆਂ ਫਾਅਦ ਡਨਕਾਸ-ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਗੀ।
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ਤੁਹਾਡ ਦਯਦ 'ਤ ਨਜ਼ਯ ਯੱਖਗੀ - ਤੁਸਂ ਆਯਸ਼ਨ ਤਂ ਫਾਅਦ ਕਭਜ਼ਯੀ ਭਡਹਸੂਸ ਕਯ ਸਕਦ ਹ ਯ

ਅਸਂ ਨਹਂ ਚਾਹੁੰ ਦ ਡਕ ਤੁਹਾਡ ਤੀਫਯ ਦਯਦ ਹਿ। ਨਯਡਸੰ ਗ ਸਟ੍ਾਪ ਤੁਹਾਡ ਦਯਦ ਦਾ ਭੁਰਂਕਣ ਕਯਗਾ
ਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜ਼ ਦਯਦ-ਡਨਿਾਯਕ ਦਿਗਾ। ਦਯਦ-ਡਨਿਾਯਕ ਦਿਾਈਆਂ ਜਂ ਤਂ ਇਨਡਪਊਜ਼ਨ ੰ 
(ਇੱਕ ਡਡਰ) ਜ਼ਯੀ ਜਂ ਭਯੀਜ਼ ਦੁਆਯਾ ਡਨਮੰ ਡਤਰਤ ਨਰਜਸੀਆ (ਡਜਸ ਦਾ ਅਯਥ ਹ ਡਕ ਤੁਸਂ
ਆਣ ਦਯਦ ਡਨਿਾਯਕ ਦਾ ਆ ਡਨਮੰ ਤਰਣ ਕਯ ਸਕਦ ਹ) ਯਾਹਂ ਡਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਤੁਸਂ 24 ਘੰ ਡਟ੍ਆਂ ਰਈ ਜ਼ਖਭ 'ਤ ਛਟ੍ੀ ਕਥਟ੍ਯ (ਡਟ੍ਊਫ) ਰਗਿਾ ਸਕਦ ਹ ਤਂ ਜ ਅਸਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਸੱਧਾ
ਜ਼ਖਭ ਿਾਰ ਡਹੱਸ ਡਿੱਚ ਰ ਕਰ ਅਨੈਸਥਡਟ੍ਕ (ਸੁੰ ਨਹ ਕਯਨ ਿਾਰੀ ਦਿਾਈ) ਦ ਸਕੀ।

ਤੁਸਂ ਸਯਜਯੀ ਤਂ ਫਾਅਦ ਆਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਖੂਨ ਚੜਹਿਾ ਸਕਦ ਹ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਡਜਹੀ ਰਡਕਡਯਆ ਹ ਡਜੱਥ
ਤੁਹਾਡ ਜ਼ਖਭ ਿਾਰੀ ਥਂ ਤਂ ਡਨਕਾਸ ਨਰੀ ਯਾਹਂ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੜ ਤਂ ਤੁਹਾਡੀ

ਖੂਨ ਦੀ ਰਣਾਰੀ ਡਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯ ਡਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਤਂ ਇਰਾਿਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯ ਖੂਨ ਚੜਹਾਉਣ ਦੀ ਿੀ ਰ ੜ
 ਸਕਦੀ ਹ।

ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਾਇਰਟ੍ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ, ਤਂ ਜਦਂ ਤੱਕ ਤੁਸਂ ਉਠ ਕ ਡਫਸਤਯ ਤਂ ਫਾਹਯ ਨਹਂ ਆ ਜਂਦ
ਉਦਂ ਤੱਕ ਫਡਨ ਜਂ ਮੂਯੀਨਰ ਦੀ ਿਯਤਂ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹ। ਇਹ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਯਜਯੀ ਦ ਕੁਝ
ਘੰ ਡਟ੍ਆਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।

ਜ ਤੁਸਂ ਕਾਪੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦ ਹ ਅਤ ਡਥਟ੍ਯ ਤਂ ਕਾਪੀ ਜਰਦੀ ਿਾਸ ਆ ਜਂਦ ਹ ਤਂ ਤੁਸਂ ਆਣ
ਆਯਸ਼ਨ ਿਾਰ ਡਦਨ ਡਫਸਤਯ ਤਂ ਫਾਹਯ ਫਠ ਸਕਦ ਹ।
ਇਸ ਤਂ ਫਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?

ਤੁਹਾਡ ਅੰ ਤਯ-ਨਸੀ ਸੰ ਚਾਯਨ (ਡਡਰ) ਨੂੰ ਕੱਢ ਡਦੱਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਤੁਸਂ ਆਭ ਿਂਗ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦ ਹ। ਹ
ਸਕਦਾ ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਗ ਡਕ ਸ਼ੁਯੂ ਡਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਜ਼ਆਦਾ ਬੁੱਖ ਨਹਂ ਰੱਗਦੀ।

ਤੁਹਾਡ ਡਫਸਤਯ ਡਿੱਚ ਹਣ ਸਭਂ ਡਨੱਜੀ ਸਾਪ-ਸਪਾਈ ਡਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਣੀਆਂ ਕਸਯਤਂ ਕਯਨ ਰਈ ਮਾਦ ਡਦਰਾਇਆ ਜਾਿਗਾ।

ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਇੱਕ ਜਂਚ ਿਾਰਾ ਕਸਯ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹ ਡਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਡਾ
‘ਿਧੀਆ’ ਸਡਥਤੀ ਡਿੱਚ ਹ।

ਇੱਕ ਿਾਯੀ ਜਦਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਦਖਾ ਡਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਹ ਡਕ ਡਫਸਤਯ ਤਂ ਡਕਿਂ ਉਤਯਨਾ ਹ, ਤਂ ਤੁਸਂ ਡਸੰ ਕ 'ਤ

ਆਣ-ਆ ਨੂੰ ਧਣ ਅਤ ਆਣ ਖੁਦ ਦ ਕੱੜ ਡਹਨਣ ਦ ਸਭਯੱਥ ਹ ਜਾਿਗ। ਇਸ ਰਈ ਡਕਯਾ ਕਯਕ
ਹਸਤਾਰ ਡਿੱਚ ਆਣ ਨਾਰ ਕੁਝ ਡਢੱਰ , ਆਯਾਭਦਹ ਕੱੜ ਰ ਕ ਆ।

ਡਜਿਂ ਹੀ ਤੁਸਂ ਿਾਡਕੰ ਗ ਪਯਭ (ਤੁਯਨ ਿਾਰ ਢਂਚ) ਰਤੀ ਸੁਯੱਡਖਅਤ ਅਤ ਡਿਸ਼ਿਾਸੂਯਨ ਹ ਜਂਦ ਹ,

ਤੁਹਾਡਾ ਡਪਡਜ਼ਥਯਡਸਟ੍ ਕੂਹਣੀ ਿਾਰੀਆਂ ਫਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਿਯਤਂ ਿੱਰ ਿਧਣ ਡਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਦਦ ਕਯਗਾ।
ਇਹ ਉਸ ਡਦਨ ਹ ਸਕਦਾ ਹ।

ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਕੂਹਣੀ ਿਾਰੀਆਂ ਫਸਾਖੀਆਂ ਰਈ ਡਿਸ਼ਿਾਸੂਯਨ ਹ ਜਂਦ ਹ ਅਤ ਜ ਤੁਹਾਡ ਘਯ ਡਿੱਚ ੜੀਆਂ
ਹਨ, ਤਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਸਖਾਇਆ ਜਾਿਗਾ ਡਕ ਉਹਨਂ 'ਤ ਡਕਿਂ ਚੜਹਨਾ ਹ।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਗਡ ਦੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਯਕਤਂ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਰਈ ਕਸਯਤਂ ਡਸਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਘਯ ਜਾਣ ਤਂ ਡਹਰਂ ਗਡ ਨੂੰ 90 ਡਡਗਯੀ ਕਣ 'ਤ ਭੜਨ ਦ ਸਭਯੱਥ ਜ਼ਯੂਯ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

ਤੁਸਂ ਆਊਟ੍ਸ਼ਟ੍
ਂ ਡਡਾਯਟ੍ਭਂਟ੍ ਡਿੱਚ ਡਪਡਜ਼ਥਯਡਸਟ੍ ਦੁਆਯਾ ਸਭੀਡਖਆ ਕੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੂਹਣੀ

ਿਾਰੀਆਂ ਫਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਿਯਤਂ ਕਯਨੀ ਜਾਯੀ ਯੱਖਦ ਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ ਆਯਸ਼ਨ ਤਂ ਫਾਅਦ ਰਗਬਗ ਚਾਯ
ਹਪਡਤਆਂ 'ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਪਯ ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਡਤਆਯ ਹੁੰ ਦ ਹ ਤਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਯਨ ਿਾਰੀ ਸਟ੍ੀ ਦੀ ਿਯਤਂ ਿੱਰ
ਡਰਜਾਇਆ ਜਾਿਗਾ।

ਭਂ ਘਯ ਕਦਂ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਂ?

ਤੁਸਂ ਆਣ ਆਯਸ਼ਨ ਤਂ ਰਗਬਗ ਦ ਜਂ ਡਤੰ ਨ ਡਦਨਂ ਫਾਅਦ ਘਯ ਜਾ ਸਕਗ। ਤੁਸਂ ਘਯ ਰਈ ਮਜਨਾ
ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਯਆ
ੂ ਤ ਕਯ ਸਕ, ਇਸਦ ਰਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੀਭ ਤੁਹਾਡ ਨਾਰ ਇਸ ਫਾਯ ਡਿਚਾਯ-ਿਟ੍ਂਦਯਾ

ਕਯਗੀ ਡਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤਾਰ ਡਿੱਚ ਡਕੰ ਨਾ ਡਚਯ ਯਡਹਣ ਦੀ ਸੰ ਬਾਿਨਾ ਹਿਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ਆਯਸ਼ਨ
ਤਂ ਡਹਰਂ ਜਂ ਉਸ ਿਰ ਕਯਨਗ ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਆਯਸ਼ਨ ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ ਹਸਤਾਰ ਆਉਂਦ ਹ।

ਅਸਂ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ਹਂ ਡਕ ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਠੀਕ ਭਡਹਸੂਸ ਕਯਨ ਰੱਗਦ ਹ ਤਂ ਤੁਸਂ ਘਯ ਚਰ
ਜਾ ਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟ੍ੀ ਡਦੱਤ ਜਾਣ ਰਈ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਯਿਾਈ ਜਾਿ।

ਜ ਤੁਸਂ ਇਕੱਰ ਯਡਹੰ ਦ ਹ, ਤਂ ਤੁਸਂ ਉਸ ਿਰ ਇਕੱਰ ਘਯ ਜਾ ਸਕਗ ਜਦਂ ਤੁਸਂ ਸੁਯੱਡਖਅਤ ਹੁੰ ਦ ਹ ਅਤ
ਤੁਸਂ ਧੁਆਈ, ਕੱੜ ਡਹਨਣ ਅਤ ਯਸਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਡਿਧੀਆਂ ਿਯਗ ਸਾਯ ਕੰ ਭ ਕਯ ਸਕਦ ਹ। ਤੁਸਂ

ਹਸਤਾਰ ਤਂ ਘਯ ਕਾਯ ਡਿੱਚ ਜਾ ਸਕਗ ਅਤ ਡਜੱਥ ਸੰ ਬਿ ਹਿ, ਅਸਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਟ੍ਰਂਸਯਟ੍
ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਭ ਕਯਨ ਿਾਸਤ ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਯਦ ਹਂ।
ਜਦਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟ੍ੀ ਡਦੱਤੀ ਜਂਦੀ ਹ ਤਂ ਤੁਹਾਨੂੰ:



ਛ ਤਂ ਅੱਠ ਹਪਡਤਆਂ ਡਿੱਚ ਦਖ ਜਾਣ ਰਈ ਪਾਰ -ਅ ਅਾਇੰ ਟ੍ਭਂਟ੍ ਡਦੱਤੀ ਜਾਿਗੀ।

ਆਊਟ੍ਸ਼ਂਟ੍ ਡਡਜ਼ਥਯੀ ਰਈ ਅਾਇੰ ਟ੍ਭਂਟ੍ ਡਦੱਤੀ ਜਾਿਗੀ।

ਤੁਹਾਡ ਘਯ ਜਾਣ ਤਂ ਡਹਰਂ ਅਸਂ ਇਹ ਜਂਚ ਕਯਂਗ ਡਕ ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਭ ਦਿਾਈ ਦੀ ਉਡਚਤ
ਸਰਾਈ ਹਿ ਅਤ ਡਕਸ ਿੀ ਨਿੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਫਾਯ ਨੁਸਖਾ ਡਰਖਂਗ।

ਭਨੰ ੂ ਘਯ ਡਿੱਚ ਕੀ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?

ਤੁਹਾਡੀ ਯਜ਼ਾਨਾ ਡਜ਼ੰ ਦਗੀ ਡਿੱਚ ਿਾਸ ਆਉਣ ਡਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੜਿਸਫ ਦੀਆਂ

ਕਸਯਤਂ ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਹਿਗੀ ਡਜਹਨਂ ਦਾ ਅਡਬਆਸ ਤੁਸਂ ਿਾਯਡ ਡਿੱਚ ਕਯਦ ਯਹ ਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਦੱਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਹਦਾਇਤਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਦੀ ਅਤ ਆਣ ਗਡ ਦੀਆਂ ਕਸਯਤਂ ਜਾਯੀ ਯੱਖਣ ਦੀ ਰ ੜ
ਹਿਗੀ।

ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਭਾਭੂਰੀ ਇਨਪਕਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਜਂ ਡਕਸ ਿੀ ਦੰ ਦਂ ਦ ਇਰਾਜ ਦੀ ਰ ੜ ਂਦੀ ਹ, ਤਂ ਇਹ

ਫਹੁਤ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਡਕ ਤੁਸਂ ਆਣ GP ਜਂ ਦੰ ਦਂ ਦ ਡਾਕਟ੍ਯ ਕਰ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਪਕਸ਼ਨ
ਂ ੀਫਾਇਡਟ੍ਕਸ ਦ ਕਯਸ ਦੀ ਰ ੜ ਹ ਸਕਦੀ ਹ।
ਦਾ ਇਰਾਜ ਕਯਨ ਰਈ ਟ੍
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਆਭ ਗਤੀਡਿਧੀਆਂ, ਡਜਿਂ ਡਕ ਕਾਯ ਡਰਾਈਿ ਕਯਨੀ ਜਂ ਫਾਗਿਾਨੀ, ਰਈ ਸ਼ਾਇਦ
ਛ ਹਪਡਤਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭਂ ਰੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।

ਤੁਹਾਡ ਗਡ ਨੂੰ ੂਯੀ ਤਯਹਂ ਸਧਾਯਨ ਹਾਰਤ 'ਤ ਆਉਣ ਡਿੱਚ ਛ ਭਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭਂ ਰੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਸਰਾਹ


ਸਣ ਤਂ ਡਹਰਂ ਜਂ ਆਣ ਫਠੇ ਹਣ ਸਭਂ, ਕਦ ਿੀ ਆਣ ਗਡ ਦ ਜੜ ਹਠਂ ਸਯਹਾਣਾ ਨਾ ਯੱਖ –
ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਆਣੀ ਥਯੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯ।



ਜ ਤੁਹਾਡ ਗਡ ਜਂ ਰੱਤ ਡਿੱਚ ਸਜ ਹ ਯਹੀ ਹ, ਤਂ ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਡਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਯ। ਆਯਾਭ ਕਯਦ

ਸਭਂ ਆਣੀ ਰੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਅਯਥ ਆਣ ਯ ਨੂੰ ਆਣ ਡਦਰ ਦ ੱਧਯ ਤਂ ਉਯ ਡਰਜਾਣਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹ।



ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਡਕ ਤੁਸਂ ਉਸ ਤਯਹਂ ਨਾਰ ਤੁਯ-ਡਪਯ ਯਹ ਹ ਜਂ ਕਸਯਤ ਕਯ ਯਹ ਹ ਡਜਿਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਦਾਇਤ ਡਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।



ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਡੰ ਜਣੀ ਕਾਪੀ ਸੁੱਜ ਜਂਦੀ ਹ ਅਤ ਦਯਦ ਕਯਦੀ ਹ, ਤਂ ਤੁਯੰਤ ਆਣ GP ਅਤ B1
ਿਾਯਡ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯ। ਡਿਕਰ ਦ ਤਯ 'ਤ, ਆਣ ਸਥਾਨਕ ਕਸੀਡਂਟ੍ ਅਤ ਇਭਯਜਂਸੀ
ਡਡਾਯਟ੍ਭਂਟ੍ ਡਿੱਚ ਜਾ।

ਜ ਤੁਹਾਡ ਕਈ ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਂ ਕਈ ਅਡਜਹੀ ਗੱਰ ਹ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਕਤਾਫਚ ਫਾਯ ਸਭਝ ਨਹਂ
ਆਉਂਦੀ, ਤਂ ਡਕਯਾ ਕਯਕ ਸੰ ਯਕ ਕਯ:

ਗਰ ਾਯਸਨਜ਼ (Gail Parsons), ਨਯਸ ਕਨਸਰਟ੍ਂਟ੍, ਆਯਥੀਡਡਕ ਡਡਾਯਟ੍ਭਂਟ੍ ਨਾਰ

01384 456111 ਕਸਟ੍ਨਸ਼ਨ 4465 'ਤ (ਸਭਿਾਯ ਤਂ ਸ਼ੁੱਕਯਿਾਯ, ਸਿਯ 8 ਤਂ ਦੁਡਹਯ
ਫਾਅਦ 4 ਿਜ ਤੱਕ)।
ਜਂ
ਿਾਯਡ B1 ਨਾਰ 01384 244692 'ਤ (ਇਹਨਂ ਸਡਭਆਂ ਤਂ ਫਾਅਦ)
ਤੁਹਾਡ ਆਯਸ਼ਨ ਫਾਯ ਤੁਹਾਡ ਡਕਸ ਿੀ ਰਸ਼ਨਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਅਤ ਸਰਾਹ ਸ਼ ਕਯਨ ਡਿੱਚ ਸਟ੍ਾਪ ਨੂੰ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।

ਇਸ ਡਕਤਾਫਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਡਦੱਤੀ ਿਫਸਾਈਟ੍ ਤਂ ਡਰੰ ਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਜਂ ਡਾਊਨਰ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹ:

http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/trauma-and-orthopaedics/
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ਡਤਆਯ ਕਯਤਾ: ਡਭਸਟ੍ਯ ਭ ਅਡਹਭਦ (M Ahmed), ਕਨਸਟ੍ਂਟ੍ ਆਯਥੀਡਡਕ ਸਯਜਨ, ਗਰ ਾਯਸਨਜ਼ (Gail Parsons), ਨਯਸ ਕਨਸਰਟ੍ਂਟ੍ ਟ੍ਯਭਾ ਅਤ ਆਯਥੀਡਡਕਸ,
ਜ ਗਰੀਨ (Jo Green), ਡਡਜ਼ਥਯਡਸਟ੍, ਰੀਸਨ ਸ਼ਾ (Alison Shaw), ਅਡਸਸਟ੍ਂਟ੍ ਥਯੀ ਰਕਟ੍ੀਸ਼ਨਯ, ਜਕੀ ਡਟ੍ੱਫਟ੍ਸ (Jackie Tibbetts), ਰਭੁੱਖ ਨਯਸ B1. ਡਤਆਯ
ਕਯਨ ਦੀ ਡਭਤੀ: ਜਨਿਯੀ 2015. ਸਭੀਡਖਆ ਕਯਨ ਦੀ ਡਭਤੀ: ਜਨਿਯੀ 2018. ਸੰ ਸਕਯਣ: 3. DGH ਯਯਂਸ: DGH/PIL/01056
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