
 

 

ਡੁਡਲੇ ਗਰੁੁੱ ਪ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਫਾਂਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਸਟ੍ (The Dudley Group NHS 

Foundation Trust) ਹੁੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਾਗਤ ਹ।ੈ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨ ੂੰ  ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੇ ਪ ਰਣ ਸਥਾਂਤਰਣ ਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤ ੇਸੂੰ ਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜ਼ਰੀ 
ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ: 

 ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
 ਸਰਜ਼ਰੀ ਿਾਸਤੇ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦਾ ਪ ਰਣ ਪਰਵਤਸਥਾਪਨ 
ਹੁੱ ਡੀ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ 

ਮਰੀਜ਼ ਸ ਚਨਾ ਪੁਸਵਤਕਾ 

SHN ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੁੱ ਸਟ੍ 
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 ਅਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ ਬਾਰੇ – ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦ ੇ
ਜੀਿਨ ਵਿੁੱ ਚ ਿਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 

ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਿ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਿੀ 
ਸਿਾਲ ਵਲਖੋ ਜੋ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਾਲ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਦੇ ਵਕਸੀ ਿੀ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਵਨਵਝਜਕ ਪੁੁੱ ਛੋ। 

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਕ ਇਹ ਮੁੜ੍ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੁ  
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਦ-ਰਵਹਤ ਹਣੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਜੂੰ ਨਾ ਿੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੁੱ ਚ ਰਵਹਣ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ ਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ 
ਹੋਿੇ। 

ਪ ਰਣ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ – ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੇ ਜੋੜ੍ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਿਾਲੀ ਇੁੱ ਕ ਸਰਜ਼ਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੋੜ੍ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 
ਬਣਦੇ ਹਨ – ਇੁੱ ਕ 'ਬਾਲ' ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ 'ਸੌਕੇਟ੍'। ਸਰਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਜੋੜ੍ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੋ
ਭਾਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਿਟ੍ੀ ਅੂੰ ਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – 
ਇੁੱ ਕ ਬਾਲ, ਸੌਕੇਟ੍ ਅਤੇ ਸਟੈ੍ਮ। ਨਿੀਂ ਸੌਕੇਟ੍ ਉੱਚ ਸੂੰ ਘਣਤਾ ਿਾਲੀ ਪਲਾਸਵਟ੍ਕ ਦੀ ਬਣੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਬਾਲ ਅਤ ੇਸਟੈ੍ਮ ਮਜ਼ਬ ਤ ਧਾਤ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਇੁੱ ਕ ਪ ਰਣ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਪ ਰਣ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜੋੜ੍ਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦ ਜੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਲਈ ਿੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦਾ ਟੁ੍ੁੱ ਟ੍ਣਾ ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਿਾਸਕ ਲਰ ਨੈਕਰੋਵਸਸ (ਇੁੱ ਕ ਉਹ ਸਵਥਤੀ 
ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੀ ਬਾਲ ਦੀ ਹੁੱ ਡੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। 

ਵਜਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਿਟ੍ੀ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਲਗਾਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਿੀ ਕੀਤਾ 
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦ ੇਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣਾਂ ਲਈ 
ਇਨਹ ਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ: 

 ਦਰਦ ਇੂੰ ਨਾਂ ਭੈੜ੍ਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਕੇਿਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਸੀਵਮਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਸੀਵਮਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

 ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ 
 ਰਾਤ ਿੇਲੇ ਦਰਦ ਤਹੁਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨ ੂੰ  ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 ਕੁੁੱ ਵਲਹਆਂ ਵਿੁੱ ਚ ਅਕੜ੍ਾਹਟ੍ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੀਵਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿਕਵਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗਠੀਏ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਪ ਰਣ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਪ ਰਣ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ ਇੁੱ ਕ ਯੋਜ਼ਨਾਬੁੱ ਧ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਮੌਤ 
ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਮੁੁੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਵਜਹੇ ਵਿਕਲਪ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ 
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ 
ਜਵਟ੍ਲਤਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਿ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ; ਵਫਰ ਿੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ੍ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 
ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇ
ਹਨ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਵਝਜਕ ਹੋ ਕੇ 
ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਾਲ ਪੁੁੱ ਛੋ। 
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ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? 

ਇੁੱ ਕ ਪ ਰਣ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ: 

 ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ 
 ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੁੱ ਲਜੁੁੱ ਲ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਨ ੂੰ  ਗੁਣਿੁੱ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਨਾ 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸਧਾਰਣ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਿ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇੁੱ ਕ ਪ ਰਣ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ ਦੇ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਕਹੜ੍ੇ ਜੋਖਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਵਜਿੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆ ਂ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੁੱ ਚ ਕੁੁੱ ਝ ਜੋਖਮ ਅਤੇ 
ਗੁੂੰ ਝਲਤਾਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਬਰਾਓ ਮੁੱ ਤ ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਇਹ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਵਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੁੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੁੱ ਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰ ਭਾਿੀ ਜਵਟ੍ਲਤਾਿਾਂ 
ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ੍ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁੱ ਡੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਵਬਲਕੁੁੱ ਲ 
ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਹੁੱ ਤਿਪ ਰਣ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸੀਏ 
ਤਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਇੁੱ ਕ ਸ ਵਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੋ। 

ਸਧਾਰਣ ਜੋਖਮ (100 ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਪੂੰ ਜ ਲੋਕ ਇਹ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

ਖ ਨ ਦੇ ਥੁੱ ਕੇ 

ਇੁੱ ਕ ਗਵਹਰਾ ਨਾੜ੍ੀ ਥਰੌਂਬੋਵਸਸ (ਡੀ.ਿੀ.ਟ੍ੀ.) ਇੁੱ ਕ ਨਾੜ੍ੀ ਦੇ ਵਿੁੱ ਚ ਖ ਨ ਦਾ ਉਹ ਥੁੱ ਕਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱ ਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹਣੋਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਸੁੁੱ ਵਜਆ 
ਹੋਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੁੱ ਕ ਡੀ.ਿੀ.ਟ੍ੀ. ਦੇ ਜੋਖਮ ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਜਆਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤੇ ਹੁੱ ਡੀ ਦੀ ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੁੱ ਚ ਕੋਈ 
ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਇੁੱ ਕ ਡੀ.ਿੀ.ਟ੍ੀ ਖ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਫੇਫਵੜ੍ਆਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਗੁਜਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਲਮੋਨਰੀ ਐਬਂੋਵਲਜ਼ਮ (ਪੀ.ਈ.) ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ 



5 
 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜ੍ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨ ੂੰ  
ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇੁੱ ਕ ਡੀ.ਿੀ.ਟ੍ੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘੁੱ ਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖ ਨ ਨ ੂੰ  ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਾਈ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਚਮੜ੍ੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੁੱ ਕ ਛੋਟ੍ੀ ਵਜਹੀ ਸ ਈ ਦੁਆਰਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ 'ਪੇਟ੍ ਦੇ ਖੇਤਰ' ਦੇ ਵਿੁੱ ਚ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਕੁੁੱ ਝ ਲਚਕਦਾਰ ਕੁੱ ਪੜ੍ੇ 
ਿੀ ਵਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਜਹੜ੍ਾ ਤਹੁਾਡੀ ਵਪੂੰ ਡਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਨਰਵਸੂੰ ਗ ਸਟ੍ਾਫ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਝੁਾਿ ਦੇਿੇਗਾ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ 
ਹੈ। ਸੈਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੌੜ੍ਨ ਤੁੱ ਕ ਖ ਨ ਦੇ ਥੁੱ ਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਚੂੰ ਗੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। 

ਖ ਨ ਦਾ ਿਗਣਾ 
ਇਹ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਇੁੱ ਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੁੱ ਚ ਘੁੱ ਟ੍ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਿੀ, ਖ ਨ ਦੇ ਿਗਣ ਦੀ ਿੁੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ 
ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਲਹ  ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ ਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ 
ਨਾਲ, ਬਹਤੁ ਘੁੱ ਟ੍ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ, ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਤੁ ਘੁੱ ਟ੍, ਲਹ  ਜਖਮ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇੁੱ ਕ ਖ ਨ ਦਾ ਥੁੱ ਕਾ ਜਾਂ ਿੁੱ ਡਾ ਨੀਲ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ 
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦਰਦ 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੁੱ ਝ ਬੇਆਰਾਮ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੁੱ ਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹਿੇੋ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਸਣਾ ਮਹੁੱ ਤਿਪ ਰਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਰਦ ਘਟ੍ਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਢੁਕਿੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਰਦ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੱ ਟ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਘੁੱ ਟ੍ ਲੂੰ ਮੇਂ ਸਮੇਂ ਿਾਲੀ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ (ਨਕਲੀ ਅੂੰ ਗ) ਤੇ ਖੁੁੱ ਲਹੇ  ਕੁੱ ਪੜ੍ੇ ਪਵਹਨਣਾ ਜਾਂ ਵਢੁੱ ਲਾ ਛੁੱ ਡਣਾ 
ਕੁੁੱ ਝ ਕੁ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਕ ਚੁੱ ਲਦੇ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁੁੱ ਝ ਕੁ 
ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੁੱ ਟ੍ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਅਵਗਆਤ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਿੁੱ ਧ ਿਰਤੋਂ ਕਾਰਣ ਪਰਵਤਰੋਪਣ ਨ ੂੰ  ਪਵਹਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਢੁੱ ਲੇ ਹੋਣ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਿੀ ਅਵਗਆਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਵਫਰ ਿੀ, ਕਈ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਇਹ ਿਾਪਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਵਤਰੋਪਣ ਦੇ ਹਟ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਰਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਲੁੱ ਤ ਦੀ ਪਰੀਿਰਵਤਤ ਲੂੰ ਬਾਈ 

ਉਹ ਲੁੱ ਤ ਵਜਸ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦ ਜੀ ਲੁੱ ਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟ੍ੀ ਜਾਂ 
ਬਹੁਤ ਲੂੰ ਮੀਂ ਲੁੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਿਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁੁੱ ਤੀ ਦੇ ਅੁੱ ਡੇ ਨ ੂੰ  
ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੂੰ ਗ ਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਹੁੱ ਲਣਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੇਂ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੀ ਬਾਲ ਅਤੇ ਸੌਕੇਟ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਨਾਲੋਂ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭੁੱ ਗ 
ਛੋਟ੍ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਜ਼ਨ ਇੁੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੂੰ ਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਲਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵਕ ਵਡਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਘੁੱ ਟ੍ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਫਰ ਿੀ, ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ੍ ਮਰੀਜਾਂ 
ਵਿੁੱ ਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਡਸਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ੍ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਨ ੂੰ  ਿਾਪਸ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁੱ ਡੀ 
ਸਰਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਮਜੋਰ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਜਹੜ੍ੇ ਵਕਸੀ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ 
ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਨ ੂੰ  ਇੁੱ ਕ ਗਲਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 
ਡਰ ਿਧੇਰੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਵਹਲੇ ਵਤੂੰ ਨ ਮਹੀਵਨਆ ਵਿੁੱ ਚ ਵਡਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਿੁੱ ਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਧੁੱ ਬੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੁੁੱ ਝ ਿਧੇਰੇ ਸਰੁੁੱ ਵਖਆ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ 
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ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਸਥਾਂਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਧੇਰ ੇ
ਸਾਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੁੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਕੁਸ਼ਨ' ਵਜਸ ਨ ੂੰ  
ਚਾਰਨਲੀ ਿੈੈੱਜ ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੁੱ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁੱ ਵਖਆ 
ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਵਬਸਤਰੇ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਡਸਲੋਕੇਸ਼ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ੂੰ  
ਘੁੱ ਟ੍ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਵਬਸਤਰੇ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ 
ਸਧਾਰਣ ਵਸਰਾਹਣੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹੁੱ ਡੀ ਦਾ ਟੁ੍ੁੱ ਟ੍ਣਾ 
ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਹੁੱ ਡੀ ਦੇ ਟੁ੍ੁੱ ਟ੍ਣ (ਹੁੱ ਡੀ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਤਰੇਣ ਆਉਣ) ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁੱ ਡੀ ਦੇ 
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੁੱ ਕ ਤਾਰ ਦੀ ਲ ਪ ਰੁੱ ਖਣ ਰਾਹੀਂ ਿਧੇਰੇ ਸਰਜ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇ
ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁੱ ਕ ਬੈਸਾਖੀਆ ਂ
ਨਾਲ ਚੁੱ ਲਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਤਰੋਪਣ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਿੁੱ ਡਾ ਭਾਰ ਵਗਰਦਾ ਹ ੈ
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁ੍ੁੱ ਟ੍ਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਹੁੱ ਡੀਆਂ 
ਦੇ ਟੁ੍ੁੱ ਟ੍ਣ ਨ ੂੰ  ਪਰਬੂੰ ਵਧਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਘੁੱ ਟ੍ ਸਧਾਰਣ ਜੋਖਮ (100 ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

ਸੂੰ ਕਰਮਣ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੱ ਥ ਵਿੁੱ ਚ ਡਵਰੁੱ ਪ ਰਾਹੀਂ ਐਟਂ੍ੀਬਾਇਵਟ੍ਕ ਦੀਆਂ 
ਵਤੂੰ ਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਿੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ 
ਸੋਚਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਕੁੁੱ ਝ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਹੋਿੇ, ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਛੋਟ੍ਾ ਹੀ 
ਹੋਿੇ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਾਰਡ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹੋਿੋ ਤਾਂ 
ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੁੱ ਕ ਸੂੰ ਭਾਵਿਤ ਸੂੰ ਕਰਮਣ 
ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਚੂੰ ਨਹ  ਹਠੇਾਂ ਵਦੁੱ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ: 
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 ਸੋਜ਼ਸ਼ 

 ਜਖਮ ਦਾ ਵਰਸਣਾ ਜਾਂ ਵਸੂੰ ਮਣਾ 
 ਜਖਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀਂ ਦਾ ਹੋਣਾ 
 ਜਖਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ ਪੈਣਾ 
 ਜਖਮ ਦੇ ਵਕਸੀ ਿੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਕਨਾਵਰਆਂ ਦਾ ਅਲੁੱ ਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੈਪ ਦਾ ਖੁੁੱ ਲਹਣਾ 

ਜੇਕਰ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਐਟਂ੍ੀਬਾਇਵਟ੍ਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜੋੜ੍ ਨ ੂੰ  ਧੋਣ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਿੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ੍ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ, ਪਰਵਤਰੋਪਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਇਆ ਜਾਂ ਵਕਸੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਮਤੀ 
ਤੇ ਸਥਾਂਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਕਈ ਿਾਰ ਜਖਮ ਦੇ ਸੜ੍ਨ (ਲਹ  ਦਾ 
ਸੂੰ ਕਰਮਣ) ਅਗਿਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੁੱ ਚ ਤਾਕਤਿਰ ਐਟਂ੍ੀਬਾਇਟ੍ਕਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਪਏਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਿੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੁੱ ਕ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇ ਵਕਸੀ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੁੱ ਤਿਪ ਰਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ 
ਅਨੁਭਿੀ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਜਾਏ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐਟਂ੍ੀਬਾਇਵਟ੍ਕ ਦੇ ਇੁੱ ਕ 
ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੂੰ ਕਰਮਣ 

ਡੁਡਲੇ ਗਰੁੁੱ ਪ ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ. ਸਮੇਤ ਸੂੰ ਕਰਮਣਾਂ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹੁੱ ਡੀ ਦੇ ਰੋਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਸਰਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਾਫ਼, ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਜਟ੍ਰਾਂ ਲਈ ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਅਤੇ 
ਹੁੱ ਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਜੈਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਮਹੁੱ ਤਿ ਬਾਰੇ ਜੋਰ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। 
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ਨਸ ਲਈ ਜੋਖਮ 

ਇੁੱ ਕ ਅਵਜਹੀ ਨਾੜ੍ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਵਨਤੂੰ ਬੀ ਨਾੜ੍ੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੇ ਵਪੁੱ ਛੇ 
ਬਹੁਤ ਨੇਵੜ੍ਓਂ ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ੍ ਵਖੁੱ ਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜ੍ੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਖਰਾਬ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਨਤੀਜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਵਗਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤਹੁਾਡੇ ਪੈਰ ਅਤ ੇ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮ ਹਰਲੇ ਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਚੁੁੱ ਕਣਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)। ਜੇਕਰ ਨਾੜ੍ੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੁੱ ਕ ਪੁੱ ਟ੍ੀ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵਟ੍ਰੁੱ ਪ 
ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਿੋ। 

ਫੇਮੋਰਲ ਨਾੜ੍ੀ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇਂ ਤੋਂ ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਜੋਖਮ ਲੁੱ ਤ 
ਪਸਾਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਗਡੋੇ ਨ ੂੰ  ਵਸੁੱ ਧਾ ਕਰਨਾ)। 

ਸੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਸਰਜ਼ਰੀ 
ਸੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ ਨ ੂੰ  ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਿਾਸਤੇ ਬਹਤੁ ਆਮ ਕਾਰਣ ਹੁੂੰ ਦ ੇ
ਹਨ: ਸੂੰ ਕਰਮਣ, ਸੂੰ ਸ਼ੋਵਧਤ ਵਡਸਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਵਢੁੱ ਲਾ ਹੋਣਾ, ਵਘਸਣਾ ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਤਰੇੜ੍ ਆਉਣਾ। 

ਸੂੰ ਸ਼ੋਵਧਤ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਰਜ਼ਰੀ ਵਿੁੱ ਚ ਜਵਟ੍ਲਤਾਿਾਂ ਦੇ ਖਤਰਾ ਿੁੱ ਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 
ਵਿੁੱ ਚ ਸਮਾਂ ਿੁੱ ਧ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਾਂ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਰੁੱ ਖਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਸਲ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਨ ੂੰ  
ਵਧਆਨਪ ਰਿਕ ਹਟ੍ਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਲੂੰ ਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕ 
ਸਧਾਰਣ ਅਸੂੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੁੱ ਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਚੀਜਾਂ ਅੂੰ ਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਜਖਮ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਹਲੀ ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਾਨ ਹੋਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੀ ਸਟੇ੍ਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਧੇਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਜ਼ਰੀ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 
ਹੋਿੇ। 
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ਇੁੱ ਕ ਪ ਰਣ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਪਰਵਤਸਥਾਪਨ ਲਈ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਿਕਲਪ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਗਠੀਆ ਇੁੱ ਕ ਸਧਾਰਣ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ: 

 ਸਵਕਵਰਆ ਰਵਹਣਾ: ਵਨਯਵਮਤ ਰ ਪ ਵਿੁੱ ਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ 
ਘੁੱ ਟ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਰਨ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

 ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨ ੂੰ  ਘੁੱ ਟ੍ ਕਰਨਾ: ਿੁੱ ਧ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੇ ਜੋੜ੍ ਤੇ 
ਦਬਾਿ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹਰੋ ਿੀ ਿੁੱ ਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 
ਭਾਰ ਵਜਆਦਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਭਾਰ ਦਾ ਘੁੱ ਟ੍ਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇੁੱ ਕ ਵਫਜੀਓਥੈਰੇਵਪਸਟ੍ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਚੁੱ ਲਦਾ 
ਵਫਰਦਾ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਵਫਜੀਓਥੈਰੇਵਪਸਟ੍ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਖਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਮੋਬਾਇਵਲਟ੍ੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲੈਣਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਵਜਹੜ੍ੇ 
ਬੜ੍ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਨਾਲ ਇੁੱ ਧਰ ਉੱਧਰ ਵਹੁੱ ਲਣ ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਚੁੱ ਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੈ 
ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਦ ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ। 

ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਹ ਿੀ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਚੂੰ ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਦਬਾਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਭੈੜ੍ਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਿਾਦੀ ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਗਠੀਏ ਦੁਆਰਾ ਤਹੁਾਡੇ 
ਅਪੂੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਘੁੱ ਟ੍ ਕਰੇਗਾ। 

ਦਿਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ਼ 

ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਤਹੁਾਡੇ ਦਰਦ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੋ 
ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਨ ੂੰ  ਘੁੱ ਟ੍ 
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ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਪੈਰਾਸੀਟ੍ਾਮਲੋ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਸਮ ਹ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੌਨ-
ਸਟੇ੍ਟੌ੍ਇਡਲ ਐਟਂ੍ੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਟ੍ਰੀ ਡਰੁੱ ਗਜ਼ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੇਹੁੱ ਦ ਢੁਕਿੇਂ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਿ ਦੇਿੇਗਾ। ਕੁੁੱ ਝ ਕੁ 
ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਭਾਵਿਤ ਚ ਲੇ ਦੇ ਜੋੜ੍ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜ੍ੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣ 
ਿਾਲੀ ਇੁੱ ਕ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਜੈਲ ਦੇ ਰ ਪ ਵਿੁੱ ਚ ਿੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੈਂ ਸਰਜ਼ਰੀ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਂ? 

ਇੁੱ ਕ ਪ ਰਣ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਸਥਾਂਤਰਣ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 
ਸਰਜ਼ਰੀ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਜੁਆਇੂੰ ਟ੍ ਸਕ ਲ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੁਆਇੂੰ ਟ੍ ਸਕ ਲ ਕਲੀਵਨਕ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੁੱ ਥੇ, 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੁੱ ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਰੋਗ ਦੀ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਸਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਨ ੂੰ  ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ 
ਅਵਜਹੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਰਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਇਸ ਵਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: 

 ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਚੈਕ ਕਰਨਾ। 
 ਸਰਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਰਗੋਤਾ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਜਹੜ੍ੇ ਸਮਾਨ 

ਸਰਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇੂੰ ਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵਜਹੜ੍ੇ ਸਮਾਨ 
ਸਰਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। 

 ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜ਼ਰੀ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 
ਵਫੁੱ ਟ੍ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ। 



  12 
 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਪਛਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਹਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਦਿਾਈਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਰੋਗ ਿਾਲੀ ਨਰਸ ਨ ੂੰ  ਵਮਲੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ: 

 ਲਹ  ਦੀ ਜਾਂਚ। 
 ਇੁੱ ਕ ਈ.ਸੀ.ਜੀ. – ਇੁੱ ਕ ਵਦਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਟੈ੍ਸਟ੍। ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਵਚੂੰ ਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਕੋਈ 

ਿੀ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੁੱ ਕ ਵਨਯਵਮਤ ਟੈ੍ਸਟ੍ ਹੈ। 
 ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਪਲਸ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨ ੂੰ  ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 ਐਕਸ-ਰੇ: ਜੇਕਰ ਵਪਛਲੀ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਿੁੱ ਧ ਸਮਾਂ 

ਪਵਹਲਾਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੁੱ ਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਏਗੀ। 
 ਤੁਹਾਡੀ ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ. ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ – ਇੁੱ ਕ ਨੁੱ ਕ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦਾ 

ਝਾੜ੍ ਵਲਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦਖੇਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਠੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ 01384 456111 
ਐਕਸਟ੍ੈਂਸ਼ਨ 4465, ਐਕਸਟ੍ੈਂਸ਼ਨ 1849 ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ੈਂਸ਼ਨ 1728 ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱ ਵਤਆਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਕਸੀ ਇੁੱ ਕ ਨਾਲ ਿੀ ਪੀਵੜ੍ਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ: 

 ਜੁਕਾਮ, ਛਾਤੀ ਵਿੁੱ ਚ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਹੋਿੇ 
 ਚਮੜ੍ੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਕੁੱ ਟ੍, ਧੁੱ ਫ਼ੜ੍ ਜਾਂ ਸੂੰ ਕਰਮਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਜਗਹਾ ਵਜਸ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ੈ

 ਦੂੰ ਦ ਦਾ ਫੋੜ੍ਾ 
 ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੂੰ  ਦਾ ਅੂੰ ਦਰ ਿੁੱ ਲ ਿੁੱ ਧਣਾ, ਐਥਲੀਟ੍ ਫੁੁੱ ਟ੍ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਕਸੀ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਦਾ 

ਹੋਣਾ 
 ਵਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਸੂੰ ਕਰਮਣ 
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ਮੈਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੁੱ ਚ ਕੀ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮ ੂੰ ਹ ਹੁੱ ਥ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਓ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਿਾਲੇ ਕੁੱ ਪੜ੍ੇ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਡਰੈਵਸੂੰ ਗ ਗਾਊਨ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ 
ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਤੌਲੀਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਓ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਦਨ ਿੇਲੇ ਪਵਹਨਣ ਿਾਲੇ ਇੁੱ ਕ ਵਢੁੱ ਲੇ, 
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਦਨ ਦੇ ਕੁੱ ਪਵੜ੍ਆਂ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਪਏਗੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸ਼ੌਰਟ੍, ਇੁੱ ਕ ਸਕਰਟ੍ 
ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਡਰੈਸ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹ ੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿੀ ਤਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਖਮ ਨ ੂੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਤਲ ਜੁੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵਲੁੱ ਪਰ ਪਵਹਨੋਂ  ਪਰ ਵਪੁੱ ਛੋਂ ਖੁੁੱ ਲਹੀ ਬੈਕ ਿਾਲੇ ਨਾ 
ਪਵਹਨੋ। 

 

 

 

 

 

 

 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ: 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਿੀ ਹਾਰ-ਵਸ਼ੂੰ ਗਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਹੁੂੰ  ਪਾਵਲਸ਼ ਆਵਦ ਨਾ ਲਗਾਓ 
(ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੂੰਆਂ ਸਮਤੇ)। 

ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਵਹਣੇ ਉਤਾਰ ਵਦਓ (ਵਿਆਹ ਿਾਲੀਆਂ 
ਮੁੂੰ ਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ)। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਵਹਣੇ ਘਰ ਛੁੱ ਡਣ ਦਾ ਸੁਝਾਿ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। 
ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨ ਵਲਆਓ ਵਕਉਂਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੁੱ ਚ 
ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਨਯਵਮਤ ਦਿਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਲ 
ਵਲਆਓ। ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਇੁੱ ਕ ਚੂੰ ਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਪਸ ਘਰ 
ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਵਚੁੱ ਤ ਵਨਯਵਮਤ ਦਿਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਵਨਯਵਮਤ ਮੁੜ੍ ਤੋਂ ਨੁਸਖਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਕੋਈ ਿੀ ਨਿੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 
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ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੂੰ ਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ? 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਰਡ ਅੂੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਤਹੁਾਡਾ ਵਬਸਤਰਾ ਅਤੇ 
ਲੌਕਰ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਨ ਨ ੂੰ  ਸਟੋ੍ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਮਹੁੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੁੱ ਚ ਨਾਲ ਨਾ ਵਲਆਇਆ 
ਜਾਏ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗਵਹਣੇ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਵਜਆਦਾ ਨਕਦੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਟ੍ਰਸਟ੍ ਘਾਟੇ੍ ਜਾਂ ਜੋਖਮ 
ਦੀ ਵਕਸੀ ਿੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ (ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ 
ਇੁੱ ਕ ਟ੍ਰਸਟ੍ ਬੇਦਾਿਾ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰ ਕੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ)। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੁੱ ਚ ਸਥਾਵਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਰਵਸੂੰ ਗ ਟ੍ੀਮ ਦਾ ਇੁੱ ਕ 
ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪੇਪਰਿਰਕ ਨ ੂੰ  ਚੈਕ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ: 

 ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਵਸੂੰ ਗ ਟ੍ੀਮ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਦਾਖਲ 
ਹੋਣ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੇਗਾ। 

 ਤੁਸੀਂ ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਵਮਲੋਗੇ। 
 ਿਾਰਡ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। 
 ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। 
 ਤੁਹਾਡੀ ਵਥਏਟ੍ਰ ਨਰਸ ਦਆੁਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 ਭੌਵਤਕ ਵਚਵਕਤਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ੍ 
ਹੋਿੇਗੀ। 

 ਥੈਰੇਪੀ ਟ੍ੀਮ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੁਝਾਿ ਦੇਿੇਗਾ ਵਕ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੁੱ ਵਖਅਤ ਰ ਪ ਵਿੁੱ ਚ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੂੰ ਨਾ 
ਵਜਆਦਾ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਆਤਮ ਵਨਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੁਝਾਿ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ: 
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o ਇੁੱ ਕ ਉੱਚੀ ਪਾਖਾਨਾ ਸੀਟ੍। 
o ਇੁੱ ਕ ਹੈਲਵਪੂੰ ਗਹੈਂਡ – ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਉਹ ਟੁ੍ਕੜ੍ਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 

ਫਰਸ਼ ਜਾ ਹੇਠਲੇ ਲੈਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜਾਂ ਚੁੁੱ ਕਣ ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
o ਇੁੱ ਕ ਲੌਂ ਗ-ਹੈਂਡਲਡ ਸ਼ ਅ ਹੌਰਨ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁੱ ਲੇ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹੋਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੁੱ ਕ ਕੀਅ ਹੋਲਡਰ (ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 
ਵਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਵਜਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ 
ਹੋਿੇ) ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਏਗੀ ਉਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਨ ੂੰ  ਘਰ 
ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

 
 
 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿੇਰ: 

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਸਾਫ਼ ਵਥਏਟ੍ਰ ਗਾਉਨ, ਅੂੰ ਡਰਪੈਂਟ੍ ਅਤੇ ਟੋ੍ਪੀ ਵਦੁੱ ਤੀ 
ਜਾਏਗੀ। 

 ਕੁੁੱ ਝ ਲਚਕਦਾਰ ਕੁੱ ਪਵੜ੍ਆਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਜ਼ਨ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਿ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਵਡਆ ਂ
ਤੁੱ ਕ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਪੁੱ ਟ੍ ਤੁੱ ਕ ਲੂੰ ਮੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵਹਣ 
ਦੌਰਾਨ ਪਵਹਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁੱ ਕ, 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੁੱ ਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਖ ਨ ਦੇ ਥੁੱ ਕੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ। 

 ਵਥਏਟ੍ਰ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਦੀ ਟ੍ੀਮ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਪਰੇਵਟ੍ੂੰ ਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੁੱ ਚ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਏਗਾ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ੍ ਕਰੋ ਵਕ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਨ: 

ਸ਼ਾਮ 2 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤੁੱ ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਿਜੇ ਤੁੱ ਕ 
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ਕੂੰ ਵਪਊਟ੍ਰ ਨੇਿੀਗੇਸ਼ਨ: 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹੁਾਡਾ ਸਰਜ਼ਨ ਇੁੱ ਕ ਕੂੰ ਵਪਊਟ੍ਰ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਕੈਮਵਰਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਵਣਆਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੇ ਜੋੜ੍ 
ਦੇ ਵਚੁੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਵਤਆਰ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਤੀਵਬੂੰ ਵਬਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਰਜ਼ਰੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੇਂ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ੍ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ 
ਸਰਜ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਵਪੂੰ ਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਥਾਈ ਰ ਪ ਵਿੁੱ ਚ ਉਸ ਹੁੱ ਡੀ ਵਿੁੱ ਚ 
ਇੂੰ ਸਰਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਨਿਾਂ ਕੁੁੱ ਲਹਾ ਇੂੰ ਸਰਟ੍ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟ੍ਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋ ਬਹਤੁ ਛੋਟ੍ੇ ਛੋਟ੍ੇ ਕੁੱ ਟ੍ (ਅੁੱ ਧਾ ਸੈਂਟ੍ੀਮੀਟ੍ਰ ਲੂੰ ਮੇਂ) ਪੁੱ ਟ੍ ਦੀ 
ਹੁੱ ਡੀ ਅਤੇ ਚੁੱ ਡੇ ਦੀ ਹੁੱ ਡੀ ਤੇ ਚਮੜ੍ੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ 
ਵਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ। 

ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਬਾਅਦ: 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਥਏਟ੍ਰ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁੱ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਇੁੱ ਕ ਿੈੈੱਜ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁੱ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਲੁੱ ਗ ਕਰਕੇ ਇੁੱ ਕ ਫੋਮ ਦੀ ਸਪਵਲੂੰ ਟ੍ ਲਗਾ 
ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਪੁੱ ਠ ਭਾਰ ਲੇਟ੍ਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵਬਸਤਰੇ ਤ ੇਪਏ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਲੁੱ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੌਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇੁੱ ਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਨਯਵਮਤ ਰ ਪ ਵਿੁੱ ਚ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਚੂੰ ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ। ਇੁੱ ਕ ਨਰਸ ਕਰੇਗੀ: 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਪਲਸ ਰੇਟ੍, ਸਾਹ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਇੁੱ ਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ (ਸੂੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਕੁੁੱ ਝ ਕੁ 
ਘੂੰ ਟੇ੍ ਤੁੱ ਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਏਗੀ)। 

 ਵਰਸਣ ਿਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੋਣ) ਅਤੇ ਵਰਸਣ 
ਿਾਲੇ ਵਕਸੀ ਿੀ ਜਖਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੀਆਂ ਜਖਮੀਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਰਲ ਨ ੂੰ  
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ਹਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ੍ੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਧ  ਸੋਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਟ੍ ਲੁੱ ਗਣ 
ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਸ 24 ਘੂੰ ਟੇ੍ ਬਾਅਦ ਨਾਲੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਏਗੀ। 

 ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨ ੂੰ  ਮੋਨੀਟ੍ਰ ਕਰੋ – ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜੋਰ ਮਵਹਸ ਸ 
ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਦਰਦ ਵਿੁੱ ਚ ਰਹੋ। ਨਰਵਸੂੰ ਗ 
ਸਟ੍ਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਧੇਰੇ ਦਰਦ ਰਾਹਤ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਵਨਿਾਰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਵਫਊਜਨ ਪੂੰ ਪ ਦੁਆਰਾ (ਇੁੱ ਕ 
ਡਵਰੁੱ ਪ) ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲਡ ਪੀੜ੍ਨਾਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ (ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ 
ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖ ਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੁੱ ਕ ਉਹ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਖਮ ਤੋਂ ਖ ਨ ਇਕੁੱ ਠਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਲਹ  ਪਰਣਾਲੀ ਵਿੁੱ ਚ ਿਾਪਸ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਰੋ ਖ ਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੁੱ ਕ ਬੈਡਪੈਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਬਖਾਨੇ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੁੱ ਗਦੇ ਅਤੇ ਵਬਸਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੁੁੱ ਝ ਕੁ ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਵਿੁੱ ਚ ਹੀ ਹ ੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੁੱ ਲਣ ਵਫਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਿੋ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਨਵਫਊਜ਼ਨ (ਡਵਰੁੱ ਪ) ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਮ ਿਾਂਗ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੁੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ੁਰ  ਸ਼ੁਰ  ਵਿੁੱ ਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਧੇਰੇ ਭੁੁੱ ਖ 
ਨਾ ਲੁੱ ਗਦੀ ਹੋਿੇ। 
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ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੁੱ ਛਤਾ (ਧੋਣ) ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਵਬਸਤਰੇ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਿਾਇਆ 
ਜਾਏਗਾ। 

ਇੁੱ ਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਚ ਲਾ 'ਸਹੀ' ਹਾਲਤ ਵਿੁੱ ਚ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ੍ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡ ੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂਚ ਿਾਲਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ 
ਅਪਰੇਵਟ੍ੂੰ ਗ ਵਥਏਟ੍ਰ ਵਿੁੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੁੱ ਕ ਿਾਰ ਦੁੱ ਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕ ਆਪਣੇ ਵਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਸੂੰ ਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਪੜ੍ ੇ
ਆਪ ਪਵਹਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੂੰ  
ਕੁੁੱ ਝ ਵਢੁੱ ਲੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੁੱ ਪੜ੍ੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 

ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਚੁੱ ਲਣ ਿਾਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੁੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਨਰਭਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੌਵਤਕ ਵਚਵਕਤਸਕ ਕ ਹਣੀ ਿਾਲੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਵਿੁੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਿੀ ਸਮਾਨ ਵਦਨ ਤੇ ਿਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੁੱ ਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਕ ਹਣੀ ਿਾਲੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਵਸਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਕਿੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਕ ਹਣੀ ਿਾਲੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਗੋੇ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ 
ਆਊਟ੍ਪੇਸ਼ੈਂਟ੍ ਵਿਭਾਗ ਵਿੁੱ ਚ ਭੌਵਤਕ ਵਚਵਕਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ 
ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭੁੱ ਗ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਇਸ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਈ ਯੋਜ਼ਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੀਮ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੁੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਪੈਣਾ 
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ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੁੱ ਚ ਆਂਉਦੇ ਹੋ। 

ਥੈਰੇਪੀ ਟ੍ੀਮ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਬਸਤਰੇ, ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦ ਜੀਆਂ 
ਕਸਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨਗੇ ਵਕਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱ ਪੜ੍ੇ ਪਵਹਨਣੇ ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਵਡਰੂੰ ਕ ਜਾਂ 
ਖਾਣਾ ਵਕਿੇਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਕਸੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਏ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਿਰ 
ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਤੁੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜਾਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਏਗੀ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਵਕਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਦੁੱ ਸੋ (ਵਜਸ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੋਿੇ) ਵਜਹੜ੍ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁੱ ਲੇ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹੋਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁੱ ਲੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਰੁੱ ਵਖਅਤ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਿੋ ਵਜਿੇਂ ਧੋਣਾ, ਕੁੱ ਪੜ੍ੇ ਪਵਹਨਣਾ ਅਤ ੇ
ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਕਾਰ ਵਿੁੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਅਤੇ ਵਜੁੱ ਥੇ ਿੀ 
ਜਾਣਾ ਹੋਿੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੁੱ ਡੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਡਸਚਾਰਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਹਾਸਲ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਸੇਿਾ ਨ ੂੰ  ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਇੁੱ ਕ 
ਸੀਨੀਅਰ ਨਰਸ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਥੈਰੇਵਪਸਟ੍ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਿਾਸਤ ੇ
ਵਡਸਚਾਰਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੇਿਲ ਤਦ ਹੀ ਹੋਿੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾ ਨ ੂੰ  
ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਪ ਰਿਕ ਪ ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਫਰ ਿੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ 



  20 
 

ਿਾਰਡ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ ਿੀ ਉੱਵਚਤ ਹੋਿੇ 
ਦ ਜੀਆਂ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਡਸਚਾਰਜ਼ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ: 
 ਛੇ ਤੋਂ ਅੁੱ ਠ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤੁੱ ਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਫਾਲੋ-ਅੁੱ ਪ ਵਨਯੁਕਤੀ। 
 ਆਊਟ੍ਪੇਸ਼ੈਂਟ੍ ਵਫਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਵਨਯੁਕਤੀ। 
 ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭੁੱ ਗ 12 ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਤੁੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਾਂਕੇ ਜਾਂ 

ਸਟੈ੍ਪਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਵਨਯੁਕਤੀ। 

ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਨਯਵਮਤ 
ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਵਕਸੀ ਿੀ ਨਿੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਉਵਚੁੱ ਤ ਸਪਲਾਈ ਹੋਿੇ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਵਿੁੱ ਚ ਿਾਪਸ ਪਰਤਣ ਿਾਸਤ ੇਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁੜ੍ਿਸੇਿਾ ਕਸਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਿੇਗੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 
ਿਾਰਡ ਵਿੁੱ ਚ ਅਵਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਤੇ ਅਵਭਆਸ ਜਾਰੀ 
ਰੁੱ ਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਛੋਟ੍ਾ ਮਟੋ੍ਾ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂੰ ਦਾਂ ਦੇ ਵਕਸੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਧੇਰੇ ਮਹੁੱ ਤਿਪ ਰਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਦੂੰ ਦਾਂ ਦੇ 
ਡਾਕਟ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਵਮਲੋ। ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਐਟਂ੍ੀਬਾਇਵਟ੍ਕ ਦਾ ਇੁੱ ਕ 
ਕੋਰਸ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱ ਤ ਵਿੁੱ ਚ ਕੁੁੱ ਝ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ੍ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ – ਇੁੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਦਨ ਵਿੁੱ ਚ ਘੁੱ ਟ੍ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱ ਤ ਨ ੂੰ  ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਿਾਲੀ 
ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖੋ। ਵਫਰ ਿੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪੂੰ ਡਲੀ ਵਿੁੱ ਚ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਸੋਜ਼ਸ਼ 
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ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਦੇ ਸਥਾਂਤਰਣ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੁੁੱ ਝ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਉੱਪਰ ਿੀ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ
ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਚ ਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੂੰ ਟ੍ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘੁੱ ਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਆਨ ਰੁੱ ਖਣਾ। 

ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਿਾਰਡ ਬੀ1 ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਕਰੋ। 

ਮਹੁੱ ਤਿਪ ਰਣ ਸੁਝਾਿ: ਆਪਣੇ ਕੁੁੱ ਲਹੇ  ਲਈ ਵਕਸੀ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘੁੱ ਟ੍ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੀ ਅਿਧੀ ਤੁੱ ਕ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤੋ: 

 ਆਪਣੇ ਚ ਲੇ ਨ ੂੰ  90 ਵਡਗਰੀ (ਇੁੱ ਕ ਸਮਕੋਣ) ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਨਾ ਝੁਕਾਓ 

 ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਟ੍ਾਂ ਜਾਂ ਹੇਠਵਲਆਂ ਪਖਾਵਨਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ 

 ਜੁੁੱ ਤੀਆਂ ਪਵਹਨਣ ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੁੱ ਸਣ ਲਈ, ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਚੀਜਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਨਹੁੂੰ  ਕੁੱ ਟ੍ਣ ਲਈ ਅੁੱ ਗੇ ਿੁੱ ਲ ਨਾ ਝੁਕੋ 

 ਵਗੁੱ ਵਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੋਵਡਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁੱ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੌਸ ਨਾ ਕਰੋ 
 ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਨਾ ਮੁੜ੍ੋ 
 ਘੁੱ ਟੋ੍ ਘੁੱ ਟ੍ ਛੇ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤੁੱ ਕ ਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾਓ 

 ਲੂੰ ਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਕ ਨਾ ਖੜ੍ਹ ੋ
 ਕੋਈ ਿੀ ਕਵਠਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡ ੋ

 ਆਪਣੇ ਅਨੁਕ ਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਸ਼ ਅ ਹੌਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਵਪੂੰਗ ਹੈਂਡ 

 ਅਕੜ੍ਾਹਟ੍ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੋਵਡਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਹਲਾਉਂਦੇ ਰਹ ੋ

 

 
 
 

ਮੈਂ ਕਲੀਵਨਕ ਲਈ ਿਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਿਾਂ? 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਫਾਲੋ ਅੁੱ ਪ ਵਨਯੁਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭੁੱ ਗ ਛੇ ਬਾਅਦ 
ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੀ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਦਾ 



  22 
 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਲੋੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਨਯੁਕਤੀਆਂ ਿੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਾਂਗੇ। 
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ਵਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਐਮ. ਅਵਹਮਦ (Ahmed), ਕੂੰ ਸਲਟ੍ੈਂਟ੍ ਆਰਥੌਪੀਵਡਕ ਸਰਜ਼ਨ, ਗੇਲ ਪਾਰਸਨਜ਼ (Gail Parsons), ਨਰਸ ਕੂੰ ਸਲਟ੍ੈਂਟ੍ ਟ੍ਰੌਮਾ ਅਤੇ ਆਰਥਪੋੀਵਡਕ, ਜ ੋ
ਗਰੀਨ (Jo Green), ਫੀਵਜਓਥੈਰਵੇਪਸਟ੍, ਅਲੀਸਨ ਸ਼ਾਅ (Alison Shaw), ਅਵਸਸਟ੍ੈਂਟ੍ ਥੈਰਪੇੀ ਪਰੈਕਟ੍ੀਸ਼ਨਰ, ਜੈਕੀ ਵਟ੍ੁੱ ਬਟੈ੍ਜ਼ (Jackie Tibbetts), ਲੀਡ ਨਰਸ ਬੀ1। 
ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ: ਜਨਿਰੀ 2015। ਸਮੀਵਖਆ ਦੀ ਵਮਤੀ: ਜਨਿਰੀ 2018। ਸੂੰ ਪਾਦਨ: 3। ਡੀ.ਜੀ.ਐਚ. ਹਿਾਲਾ: ਡੀ.ਜੀ.ਐਚ. ਹਿਾਲਾ: 
ਡੀ.ਜੀ.ਐਚ./ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ।/01057 

 

 
 
 
 
 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹੋਿੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪੁਸਵਤਕਾ ਬਾਰੇ ਕੁੁੱ ਝ ਅਵਜਹਾ ਹੋਿੇ ਜੋ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹਿੇੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: 
ਗੇਲ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਨਰਸ ਕੂੰ ਸਲਟ੍ੈਂਟ੍, ਔਰਥੋਪੀਵਡਕ ਵਿਭਾਗ 01384 456111 
ਐਕਸਟ੍ੈਂਸ਼ਨ 4465 ਤੇ (ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤੁੱ ਕ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਿਾਰ 
ਤੁੱ ਕ)  
ਜਾਂ 
01384 244692 ਤੇ ਿਾਰਡ ਬੀ1 (ਇਨਹ ਾਂ ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) 
ਸਟ੍ਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਸੀ ਿੀ 
ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਨ ੂੰ  ਵਪਰੂੰ ਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੁੱ ਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ: 
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/trauma-and-
orthopaedics/ 

http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/trauma-and-orthopaedics/
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/trauma-and-orthopaedics/

