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ਲੇ ਜ਼ਰ ਕੈਪਸੁਲੋਟੋਮੀ
______________________________
ਭੂਮਮਕਾ

ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਡਕਤਾਬਚਾ ਇਸ ਲਈ ਡਦੱ ਤਾ ਡਿਆ ਹੈ ਡਕਉਂਡਕ ਤੁਹਾਿੇ ਅੱ ਿਾਂ ਦੇ ਿਾਕਟਰ ਨੇ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਜ਼ਰ ਕੈਪਸੁਲੋਟੋਮੀ ਨਾਮਕ ਪਰਡਕਡਰਆ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਡਕਤਾਬਚਾ ਡਵਆਡਿਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਪਰਡਕਡਰਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਪਰਡਕਡਰਆ ਕਰਵਾਓਿੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਿਾ।

ਲੇ ਜ਼ਰ ਕੈਪਸੁਲੋਟੋਮੀ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੈਂ ਜ਼ ਨੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਤੀਆ-ਡਬੰ ਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲੈਂ ਜ਼ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱ ਜੋਂ ਪਾਏ ਪਲਾਸਡਟਕ ਲੈਂ ਜ਼ ਨੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ ਡ ੱ ਲੀ ਡਪੱ ਛੇ
ਰਡਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡ ੱ ਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਧੁੰ ਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਨਜ਼ਰ ਨੰ ਧੁੰ ਦਲਾ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇ ਜ਼ਰ ਕੈਪਸੁਲੋਟੋਮੀ
ਤੁਹਾਿੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟਤਾ ਡਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧੁੰ ਦਲੀ ਡ ੱ ਲੀ ਡਵੱ ਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਿੀ ਨਜ਼ਰ ਨੰ ਉਸੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟਤਾ ਤੱ ਕ ਡਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਿਾ ਡਜਵੇਂ ਇਹ ਮੋਤੀਆ-ਡਬੰ ਦ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਡਜਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਂ ਡਵੱ ਚ ਕੁ

ਜੋਿਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੇ ਜ਼ਰ ਕੈਪਸੁਲੋਟੋਮੀ ਦੇ ਜੋਿਮ ਹਨ:

 ਅੱ ਿ ਦਾ ਦਬਾਓ ਡਵੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਿਲਕੋਮਾ (ਮੋਤੀਆ-ਡਬੰ ਦ) ਹੈ, ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱ ਿਾਂ ਦੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
 ਪਰਡਕਡਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱ ਿ ਡਵੱ ਚ ਸੋਜ਼ਸ਼। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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 ਮੈਕਲਰ ਐਿੀਮਾ (ਡਜੱ ਥੇ ਡਰਸਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹ ਨਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱ ਿ ਦੇ ਡਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱ ਠਾ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਡਵੱ ਚ ਕਮੀ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰ ਿਾਇਡਬਟੀਜ਼
ਨਾਲ ਸਬੰ ਡਧਤ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨਾਮਕ ਅੱ ਿ ਦੀ ਸਮੱ ਡਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
 ਰੈਟੀਨਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ (ਅੱ ਿ ਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਪਰਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਤ ਲਡਹ ਕੇ ਵੱ ਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਿਾਸ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੀ ਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਡਵੱ ਚ ਅੰ ਨੇਹ ਪਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਡਜਨਹਾਂ ਨੰ ਿਲਕੋਮਾ (ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ) ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ।

ਮਿਕਲਪਕ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ?

ਡਵਕਲਪਕ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਡਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਪਰਡਕਡਰਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਉਂਦਾ/ਕਰਿਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਿੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰ ਦਲੀ ਰਡਹਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਵਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਅਡਜਹਾ
ਲੱਿੇਿਾ ਡਕ ਤੁਹਾਿਾ ਮੋਤੀਆ-ਡਬੰ ਦ ਵਾਪਸ ਆ ਡਿਆ ਹੈ।

ਪਰਮਕਮਰਆ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਮੈਨੁੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਸ ਡਤਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ।
ਡਕਉਂਡਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਅੱ ਿਾਂ ਧੁੰ ਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ
ਦਾ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਿੱ ਲ ਵੱ ਲ ਡਧਆਨ ਡਦਓ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਰਾਇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਿੇ।

ਪਰਮਕਮਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਲੇ ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਰਦ-ਰਡਹਤ ਪਰਡਕਡਰਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੁ

ਤੇਜ਼ ਲਕਾਰੇ ਦੇਿੋਿੇ।

ਤੁਹਾਨੰ ਲਿਭਿ ਅੱ ਧੇ ਡਦਨ ਲਈ ਅੱ ਿਾਂ ਦੇ ਕਡਲਡਨਕ ਡਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਿੀ। ਇੱ ਕ ਨਰਸ
ਤੁਹਾਿੀ ਪੁਤਲੀ ਨੰ ਵੱ ਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਅੱ ਿਾਂ ਡਵੱ ਚ ਕੁ ਬੰ ਦਾਂ, ਅਤੇ ਅੱ ਿ ਦੀ ਸਤਹਾ ਨੰ ਸੁੰ ਨਹ
ਕਰਨ ਲਈ ਅੱ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਸਥੈਡਟਕ ਬੰ ਦਾਂ ਪਾਏਿੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱ ਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋਿੇ - ਜੋ ਉਸੇ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਿੀ ਡਜਸ ਨੰ ਅੱ ਿਾਂ ਦੇ ਕਡਲਡਨਕ ਡਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਰੁਟੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਅੱ ਿਾਂ ਦੇ
ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਡਜਸ ਨਾਲ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੇ ਜ਼ਰ ਲੱਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਅੱ ਿਾਂ ਦਾ ਿਾਕਟਰ ਲੇ ਜ਼ਰ ਡਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਅੱ ਿ 'ਤੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ
ਲੈਂ ਜ਼, ਜੋ ਕਾਨਟੈਕਟ ਲੈਂ ਜ਼ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਾਏਿਾ। ਲੈਂ ਜ਼ ਨਾਲ ਿਾਕਟਰ ਤੁਹਾਿੀ ਅੱ ਿ ਦੀ ਡ ੱ ਲੀ ਨੰ
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ਸਪੱ ਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਨਜ਼ਰ ਨੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਡਵੱ ਚ
ਛੋਟਾ ਡਜਹਾ ਸੁਰਾਖ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਲੇ ਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਅੱ ਿ ਨੰ ਸੁੰ ਨਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਅਨੈਸਥੈਡਟਕ ਬੰ ਦਾਂ ਕਰਕੇ
ਇਲਾਜ ਦਰਦ-ਰਡਹਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਵੱ ਚ ਲਿਭਿ 20 ਡਮੰ ਟ ਲੱਿਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮਕਮਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਪਰਡਕਡਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਿੀਕ ਿੇਤਰ ਡਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓਿੇ। ਇੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ
ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਿੀ ਅੱ ਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਡ ੱ ਲੀ ਡਵੱ ਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਅੱ ਿ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਿਾ ਜਾਂ ਕਰੇਿੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੰ ਦਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਜਹੜੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇਿੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਿੀ ਨਜ਼ਰ ਚੁੰ ਡਧਆ ਜਾਏਿੀ। ਕੁ ਘੰ ਡਟਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ।
ਲੇ ਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਤੁਹਾਨੰ ਿਰਾਇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਅੱ ਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁ ਤੈਰਦੇ ਡਕਣਕੇ ਡਦਿਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਬਲਕੁਲ ਆਮ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਜਾਣਿੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਡਕ ਤੁਹਾਨੰ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ
ਉਿੀਕ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਅੱ ਿਾਂ
ਦੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰ ਡਮਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਿਾ/ਕਰੇਿੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਅੱ ਿੇ ਡਦੱ ਡਤਆਂ ਡਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ
ਤੁਹਾਨੰ ਅਡਤ-ਜ਼ਰਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
 ਲੋ ੜੋਂ ਵੱ ਧ ਦਰਦ
 ਅਚਾਨਕ ਡਕਣਡਕਆਂ (ਜੋ ਅੱ ਿ ਡਵੱ ਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਚਰੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕਡੜਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ) ਦਾ
ਆ ਜਾਣਾ
 ਨਜ਼ਰ ਡਵੱ ਚ ਕਮੀ
 ਚਮਕਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ
 ਅੱ ਿ ਡਵੱ ਚ ਲਾਲੀ ਦਾ ਵਧਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱ ਚੋਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ
ਅੱ ਿਾਂ ਦੇ ਕਡਲਡਨਕ ਨੰ ਫੋਨ ਕਰੋ:
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01384 456111 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3620 ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3621 (ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5
ਿਜੇ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਿਾਰ) ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਿਭਾਗ (A&E) ਮਿੁੱ ਚ ਜਾਓ।

ਕੀ ਮੈਨੁੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਡਦੱ ਤੇ ਵੈੈੱਬਡਲੰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:
RNIB
http://www.rnib.org.uk/eye-health-eye-conditions-z-eye-conditions/cataracts
ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਓਪਥੈਲਮੋਲੋਮਜਸਟਸ
https://www.rcophth.ac.uk/patients/cataract/

ਨੋਟ ਕਰੋ
ਇਸ ਡਕਤਾਬਚੇ ਡਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਿਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਯੋਿਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਿਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਡਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਡਕਡਰਆ ਲਈ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਡਵਅਕਤੀਿਤ
ਤਜਰਬੇ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਿ ਨਾ
ਹੋਣ। ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਵਅਕਤੀਿਤ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱ ਿਾਂ ਦੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਡਸਹਤ-ਸਮੱ ਡਸਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ
ਿਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੁੱ ਛਣਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ?
ਜੇ ਇਸ ਡਕਤਾਬਚੇ ਨੰ ਪੜਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਿੱ ਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਅੱ ਿੇ ਡਦੱ ਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੱ ਿਾਂ ਦੇ ਕਡਲਡਨਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
01384 456111 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3620 ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3621 (ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ
ਤੁੱ ਕ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਿਾਰ)
ਇਸ ਮਕਤਾਬਚੇ ਨੂੁੰ ਅੁੱ ਗੇ ਮਦੁੱ ਤੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਜਾਂ ਮਪਰੁੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/ophthalmology/
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