
 

 

 
 
 
 
Information for patients after an epidural or spinal 
anaesthetic 

ਕਰੜੀ ਝ ਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਝਹਿੱ ਸੇ ਝਵਿੱ ਚ 
(ਏਝਿਝਿਊਰਲ) ਜਾਂ ਰੀੜਹ ਝਵਿੱ ਚ (ਸਿਾਇਨਲ) 
ਸ ੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸ ੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਤਾਬਚਾ 
ਕਰੜੀ ਝ ਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਝਹਿੱ ਸੇ ਝਵਿੱ ਚ (ਏਝਿਝਿਊਰਲ) ਜਾਂ 
ਰੀੜਹ ਝਵਿੱ ਚ (ਸਿਾਇਨਲ) ਸ ੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨ ੁੰ  ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤ ਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨ ੁੰ  ਕਨਯੁੰ ਕਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਜਾਂ ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਸ ੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰ ਕਮਲਦੀਆਂ-ਜ ਲਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ। 

ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ - ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਕਵੱਚ, ਤ ਹਾਡੀ ਕਪੱਠ ਕਵੱਚ ਪਤਲੀ 
ਪਲਾਸਕਿਕ ਦੀ ਕਿਊਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਮਾਕਿਅਮ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 
ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਸ ੁੰ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ - ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਕਸਜ਼ੇਕਰਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 
ਆਪਰੇਕਿੁੰਗ ਕਿਏਿਰ ਕਵੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸ਼ਾਇਦ 
ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਸ ੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਿੇ ਕਹੱਸੇ ਨ ੁੰ  
ਸ ੁੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪੱਠ ਕਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿੀਕਾ)। 

ਦੋਵਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਵੱਚ ਕਮਲਦੀਆਂ-ਜ ਲਦੀਆਂ ਜਕਿਲਤਾਵਾਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਊਬ ਜਾਂ ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿੀਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਜਕਿਲਤਾਵਾਂ ਕਵਰਲੀਆਂ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱਚ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ ੁੰ ਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛ ੱ ਿੀ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਤ ਹਾਡੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਕਸੇ ਜਕਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। 

ਝਸਰ ਦਰਦ 

ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਿਊਬ ਪਾਏ ਜਾਣ/ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਿੀਕਾ ਲਗਾਏ 
ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਬਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੋੜਹਾ ਕਸਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ 
ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਤ ਹਾਡੀ ਕਪੱਠ ਕਵੱਚ ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਿਊਬ ਪਾਏ ਗਏ/ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ 
ਿੀਕਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਿਾਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਕ 

ਬ ਖ਼ਾਰ 
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ਗਰਦਨ ਕਵੱਚ ਅਕੜਾਅ 

ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਵੱਚ ਅਕਹਸਾਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਿਊਬ ਪਾਏ ਗਏ/ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਿੀਕਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 
ਸਿਾਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਰਕਮਆਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਬਰ ਤਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਇਆ ਦਰਦ 

ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕਪਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਿੱਿੀ 'ਤੇ ਕਨਯੁੰ ਤਿਣ ਨਾ ਰਕਹਣਾ 

ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਊਬ/ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਲਗਾਏ ਿੀਕੇ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰ ਭੀਰ ਜਕਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤ ਰੁੰ ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ 
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਤ ਰੁੰ ਤ ਡਾਕਿਰੀ ਸਲਾਹ 
ਜ਼ਰ ਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਿ ਅਤੇ ਸੁੰ ਕਿਕਾਲੀ ਕਵਭਾਗ ਕਵੱਚ ਜਾਓ 

ਰਸੇਲਸ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੁੰ  ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰੋ (01384 456111) ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿੀ ਸ ੁੰ ਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਿਰ (Obstetric Anaesthetist) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। 

ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਕ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਹਾਲ ਕਵੱਚ ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਿਊਬ ਪਾਈ 
ਗਈ ਸੀ/ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਿੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ ਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆਓ। 

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਿਊਬ ਪਾਏ ਜਾਣ/ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਿੀਕਾ 
ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਕਸਰ ਦਰਦ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਜਾਂ ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਸ ੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਕਸਰ ਦਰਦ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਤ ਹਾਡੇ ਕਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕਪੱਛੇ ਮਕਹਸ ਸ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਲੇਿਣ ਨਾਲ ਸ ਿਾਰ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੋ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਖੜਹਨ 'ਤੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਗਰਦਨ 
ਕਵੱਚ ਦਰਦ, ਕਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਪਿਤੀ ਨਾਪਸੁੰਦਗੀ ਮਕਹਸ ਸ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੁੰਨਾ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਆਮ ਗਤੀਕਵਿੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਕਸੱਿੇ ਲੇਿਣਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ (ਕਜਵੇਂ 
ਪੈਰਾਸੀਿਾਮੋਲ ਅਤੇ ਇਬ ਪਿੋਕਫਨ) ਲੈਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਦ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 6 ਘੁੰ ਕਿਆਂ 
ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਿ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨ ੁੰ  ਚ ੱ ਕਣ ਜਾਂ ਕਮਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਸਰ ਦਰਦ 
ਤੀਬਰ ਹੈ ਜਾਂ 24 ਘੁੰ ਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਵੱਚ ਸ ਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਡਾਕਿਰੀ 
ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਕਪੱਠ 
ਕਵੱਚ ਿੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਸ ਨ ੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ 

ਬੱਚੇ ਨ ੁੰ  ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਸ ਨ ੁੰ  ਿੋੜਹਾ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ-ਵੱਜੋਂ ਸ ੁੰ ਨ ਜਾਂ 
ਚ ੱ ਭਣ ਦੇ ਅਕਹਸਾਸ ਵਾਲੇ ਦਾਗ਼ ਪੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ 
ਕਹੱਸੇ ਜਾਂ ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਸ ੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਜਹਾ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜਾਤ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਕਸਰ ਦ ਆਰਾ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 
ਦਬਾਉ, ਚ ਸਣ ਜਾਂ ਕਚਮਿੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਣੇਪੇ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਉ ਜਾਂ ਤਰਲ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ 
ਅੁੰਦਰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਸ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਗੁੰ ਭੀਰ ਪਰ ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਿਊਬ ਪਵਾਉਣ/ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਿੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹ ਤ 
ਕਵਰਲੀ ਜਕਿਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਰੀੜਹ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਖ ਨ ਵੱਗਣ ਦੀ ਲਾਗ 
(ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਦ ਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) 
ਬਹ ਤ ਹੀ ਕਵਰਲੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ ਉੱਿੇ ਕੋਈ ਲਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜੱਿੇ ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ 
ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਿਊਬ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ/ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਿੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। 
ਅਕਜਹਾ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਡ ੁੰ ਘੇ ਸਿਾਨ 
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ਕਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਰੀੜਹ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਫੋੜੇ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵੱਚ ਕਵਕਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜੋ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨ ੁੰ  ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 
ਲਈ ਤ ਰੁੰ ਤ ਐਿਂੀਬਾਇਓਕਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਖ਼ ਨ ਵਿੱ ਗਣਾ 
ਰੀੜਹ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਖ ਨ ਵੱਗਣ ਨਾਲ ਖ ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਸਨ ੁੰ  
ਏਕਪਕਡਊਰਲ/ਸਪਾਈਨਲ ਹੀਮਾਿੋਮਾ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਤੇ 
ਦਬਾਉ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹ ਤ 
ਕਵਰਲੀ ਹੈ; ਫੇਰ ਵੀ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਉ ਨ ੁੰ  ਹਿਾਉਣ ਲਈ ਤ ਰੁੰ ਤ 
ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਘਰ ਝਵਿੱ ਚ ਝਕਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਝਿਆਨ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਛ ੱ ਿੀ ਦੇ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਘਰ ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ 
ਕਕ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁੰ ਕੇਤ ਕਦੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ 
ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਿਊਬ/ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਿੀਕੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਕਿਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
ਕਰੜੀ ਕ ੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਿਊਬ ਪਾਉਣ/ਰੀੜਹ ਕਵੱਚ ਿੀਕਾ ਲਗਾਣ ਬਾਰੇ 
ਵਾਿ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਅਨੇਸਿੇਕਸਸਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਿ 
www.rcoa.ac.uk 'ਤੇ 'information for patients' (ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਦੇ 
ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
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