Facet joint injections and
medial branch block

ਫੇਸੇਟ ਜੌਇੰਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੇਡੀਅਲ
ਬ੍ਰਾਂਚ ਬ੍ਲੌਕ

ਦਰਦ 'ਤੇ ਕਾਬ੍ੂ ਪਾਉਣਾ

ਿਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਤਾਬ੍ਚਾ
ਭੂਮਿਕਾ

ਡੁਡਲੇ ਗਰੁੁੱ ਪ NHS ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਸਟ੍ ਵ ੁੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸੇਟ੍ ਜੌਇੂੰਟ੍ ਇੂੰ ਜੈਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੇਡੀਅਲ ਬਰਾਂਚ ਨਰ ਬਲੌ ਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮੁਹੁੱਈਆ
ਿਰੇਗਾ।

ਫੇਸੇਟ ਜੌਇੰਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਲੋ ਿਲ ਐਨਸਥੈਵਟ੍ਿ (ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਬਨਾਂ) ਦਾ ਇੁੱ ਿ ਟ੍ੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸੁੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ
ਵ ੁੱ ਚ ਜੋੜ੍ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਂ ਜੋੜ੍ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ੀਿੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਦ ਰੋਿਣ ਲਈ

ਫੇਸੇਟ੍ ਜੋੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁੂੰ ਨਹ ਿਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੁੱ ਿੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਵਜਹੇ ਿਈ ਟ੍ੀਿੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆਮ ਗੁੱ ਲ
ਹੈ।

ਫੇਸੇਟ੍ ਜੋੜ੍ ਛੋਟ੍ੇ ਜੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵਥਰਤਾ ਮੁਹੁੱਈਆ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ-ਹਰਿਤ ਨੂੰ ਵਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵ ੁੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਵ ੁੱ ਚ ਹਰੇਿ ਮਣਿੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵ ੁੱ ਚ ਜੋੜ੍ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜ੍ ਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਗਠੀਏ

(ਟ੍ੁੁੱ ਟ੍-ਭੁੱ ਜ), ਸੋਜ਼, ਵਪੁੱ ਠ ਦੀ ਸੁੱ ਟ੍, ਮਾੜ੍ੀ ਸਰੀਰਿ-ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਵਡਸਿ ਦੀਆਂ ਵਪਛਲੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਾਂ ਿਾਰਨ
ਤਿਲੀਫਦੇਹ ਬਣ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਫੇਸੇਟ੍ ਜੌਇੂੰਟ੍ ਸਰ ਾਇਿਲ (ਗਰਦਨ), ਥੌਰੇਵਸਸ (ਵਪੁੱ ਠ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵਹੁੱ ਸੇ),
ਜਾਂ ਲੂੰਬਰ (ਵਪੁੱ ਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹੁੱ ਸੇ) ਖੇਤਰਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਲੂੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋਵੜ੍ਆਂ ਵ ੁੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੇ
ਹਨ।

ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੂੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰ ਾਇਿਲ ਜੋੜ੍ਾਂ ਿਰਿੇ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੂੰਬਰ ਫੇਸੇਟ੍ਾਂ ਦੇ ਗਠੀਏ

ਿਾਰਨ ਵਪੁੱ ਠ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦ, ਸੁੂੰ ਨਹਤਾ ਜਾਂ ‘ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਈਆਂ’ ਅਿਸਰ ਲੁੱਤਾਂ ਤੁੱ ਿ
ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰ ਾਇਿਲ ਫੇਸੇਟ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਾਂ ਿਾਰਨ ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਵਸਰਦਰਦ, ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਹੁੱ ਡੀ ਦਾ
ਦਰਦ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦ, ਸੁੂੰ ਨਹਤਾ ਜਾਂ ‘ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਈਆਂ’ ਅਿਸਰ ਹੁੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਾਂ ਤੁੱ ਿ ਫੈਲ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੇਸੇਟ੍ ਜੋੜ੍ ਦੇ ਟ੍ੀਿੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵ ੁੱ ਚ ੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਵਿ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਿੀ ਹੈ ਵਿਉਂਵਿ

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵ ੁੱ ਚ ਆਈ ਵਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਿਸੇ ਖਾਸ ਜੋੜ੍ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ

ਿਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਰਨ ਵ ੁੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ। ਜੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਰਾਹਤ ਵਮਲਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ੍ਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ।

ਿੇਡੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬ੍ਲੌ ਕ (MBB) ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਉਸ ਖਾਸ ਫੇਸੇਟ੍ ਜੌਇੂੰਟ੍ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਿਰਨ ਾਲੀ ਨਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋ ਿਲ ਐਨਸਥੈਵਟ੍ਿ

(ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਾਲਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਬਨਾਂ) ਦਾ ਟ੍ੀਿਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਵਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਵਿਹੜ੍ੀਆਂ ਖਾਸ ਨਸਾਂ ਿਾਰਨ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਿਈ ਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੁੱ ਿ

ਪਰਵਿਵਰਆ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਸ ਨੂੰ ਅੂੰ ਸ਼ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ
ਿਰ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਕਆਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਲੋ ਿਲ ਐਨਸਥੈਵਟ੍ਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁੂੰ ਨਹ ਿਰ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਅਿਸਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੁਹੁੱਈਆ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰ ਵ ੁੱ ਚ, ਪਵਹਲੇ ਿੁਝ ਵਦਨਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਵ ੁੱ ਚ ਹੋਰ ਵ ਗਾੜ੍ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ੀਿੇ ਿੁਝ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਵਨਆਂ ਲਈ

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ੍ ਤੋਂ ਹੋਣ ਾਲਾ ਿੋਈ ੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਿ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ
ਤਰਹਾਂ ਤੀਬਰ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਪਰ ਹਰੇਿ ਵ ਅਿਤੀ 'ਤੇ ੁੱ ਖਰੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਟ੍ੀਰੌਇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਿ ਅਸਰ ਲਈ ਦਹਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਿ

ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਪਰਵਿਵਰਆ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ , ਪਰ ਵਬਰਵਟ੍ਸ਼ ਪੇਨ ਸੋਸਾਇਟ੍ੀ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਿ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਜਹੜ੍ੇ ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੁੱ ਿ ਸਥਾਨਿ
ਵਹੁੱ ਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਿਸੇ ੀ ਮਾੜ੍ੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟ੍ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ੍ ਿਰ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਜੋਖਿ ਅਤੇ ਜਮਟਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਮੁੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਟ੍ੀਿੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੁੱਵਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਾੜ੍ੇ ਪਰਭਾ ਜਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵ ਰਲੇ ਹੀ
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਟ੍ੀਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਵਿਵਰਆ ਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ:
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ਆਿ ਜੋਖਿ


ਟ੍ੀਿੇ ਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੀਲ ਅਤੇ ਸੂੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ।



ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਵ ੁੱ ਚ ਾਧਾ - ਇਹ ਵਸਰਫ ਿੁਝ ਵਦਨਾਂ ਤੁੱ ਿ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੁੱਤਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਸੁੂੰ ਨਤਾ।



ਵਸਰਦਰਦ।



ਵਦਲ ਿੁੱ ਚਾ ਹੋਣਾ।



ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਂਹ ਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਵ ੁੱ ਚ 'ਵਪੂੰ ਨ ਅਤੇ ਸਈਆਂ'।

ਮਵਰਲੇ ਜੋਖਿ


ਉਸ ਵਹੁੱ ਸੇ ਵ ੁੱ ਚੋਂ ਖਨ ਗਣਾ ਵਜੁੱ ਥੇ ਜੋੜ੍ਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਟ੍ੀਿਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਟ੍ੀਿੇ ਾਲੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਲਾਗ।



ਪਰਵਿਵਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਿ ਦਰਦ ਵ ੁੱ ਚ ਾਧਾ।



ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਿਵਸਸ - ਦ ਾਈਆਂ ਪਰਤੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਲਰਜੀ ਾਲੀ ਪਰਵਤਵਿਵਰਆ।



ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ ਨੂੰ ਸੁੱ ਟ੍ ਪਹੁੂੰ ਚਣੀ।



ਵਬਜਲਈ ਝਟ੍ਿੇ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅਚਾਨਿ ਵਤੁੱ ਖੇ ਦਰਦ।



ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵ ਰਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵ ੁੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 01384 244735 'ਤੇ ਪੇਨ

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ੍ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ ਜਾਂ ਵਫਰ ਵਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ੁੱ ਚ, 999
ਡਾਇਲ ਿਰੋ।

ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਾਲ ਜੜੇ ਿੁੱ ਦੇ

ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਰਤੋਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵ ੁੱ ਚ, ਦਰਦ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪਰਵਿਵਰਆ ਾਂ ਲਈ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ
ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾੜ੍ੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ:


ਡਾਇਵਬਟ੍ੀਜ਼ ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਨ ਵ ਚਲੀ ਸ਼ੁੱ ਿਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ੁੱ ਧ ਸਿਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਨ ਵ ਚਲੀ ਸ਼ੁੱ ਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ੀ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ GP ਜਾਂ ਡਾਇਵਬਟ੍ੀਜ਼ ਸਬੂੰ ਧੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ
ਿਰੋ।
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ਵਦਲ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਨਾ ਿਰਨ ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਿ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਿਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ੁੱ ਚ

ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ੀ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ GP ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ
ਿਰੋ।

ਐਕਸ-ਰੇਅ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:


ਪਰਵਿਵਰਆ ਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਐਿਸ-ਰੇਅ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਦੀ
ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ੁੱ ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਜਹੀ

ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਿਾਰਨ ਿੈਂਸਰ ਦੇ ਆਮ ਜੋਖਮ ਵ ੁੱ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਜਹਾ

ਾਧਾ ਹੋ

ਔਰਤ ਿਰੀਜ਼ - ਜੇ ਤਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਤਸੀਂ ਸਾਨੂੰ

ਦੁੱ ਸੋ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਪੁੱ ਕੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮਕਹੜੇ ਮਵਕਲਪ ਿੌਜੂਦ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ੀਿੇ ਲਗ ਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਸਲਟ੍ੈਂਟ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ

ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਲਈ ਢੁਿ ੇਂ ਵ ਿਲਵਪਿ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ
ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਿਰ ਾਏ ਵਬਨਾਂ ਦਰਦ-ਵਨ ਾਰਿ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਿੈਨੰ ੂ ਪਰਮਕਮਰਆਵਾਂ ਲਈ ਮਕਵੇਂ ਮਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ?


ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਿਵਰਆ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਛੇ ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਲਈ ਿੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਿਵਰਆ ਤੋਂ

ਪਵਹਲਾਂ ਦੋ ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਤੁੱ ਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ-ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵ ੁੱ ਚ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਿੀਤਾ ਸ਼ਰਬਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਜਸ, ਚਾਹ, ਿੌ ਫ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁੁੱ ਧ ਨਾ ਪੀਓ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਅਪਵਾਦਕ ਹੈ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਡਾਇਮਬ੍ਟੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਿ ਵਾਂਗ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪੀਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਮਬ੍ਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ/ਇਨਸਮਲਨ ਲਵੋ।


ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਰਸੇਲਜ਼ ਹਾਲ ਜਾਂ ਿੋਰਬੈਟ੍ ਆਉਟ੍ਪੇਸ਼ੇਂਟ੍ ਸੈਂਟ੍ਰ ਵ ਖੇ ਡੇਅ ਸਰਜਰੀ ਯਵਨਟ੍ ਵ ੁੱ ਚ
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ (ਵਬਨਾਂ ਦਾਖਲੇ

ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼) ੁੱ ਜੋਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ (ਸ ੇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ ਦੀ

ਅਪਾਇੂੰ ਟ੍ਮੈਂਟ੍)। ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਲਵਨਿਲ ਅਪਾਇੂੰ ਟ੍ਮੈਂਟ੍ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।


ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ੁੱ ਚ ਰਹੋਗੇ।



ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਡਰਾਇ
ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ੇਗੀ।



ਿਰਿੇ ਵਲਜਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸੇ ਵ ਅਿਤੀ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਿਰਨ ਦੀ

ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਾਸਤੇ ਵਿਸੇ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਿਰੋ।
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ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਿ ਜੇ ਪਰਵਿਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਿਾਰੀ ਦ ਾਈ ਵਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ:
o

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਲਈ ਡਰਾਇ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ
ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

o

ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰਵਿਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾ ਿਰ ਸਿੋ।

o

ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰਵਿਵਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਤੁੱ ਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ।
o

ਸ਼ਾਂਤਿਾਰੀ ਦ ਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦ ਾਈਆਂ ਿਰਿੇ
ੁੱ ਧ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿੈਂ ਦਵਾਈ ਬ੍ਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਨਯਵਮਤ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਲੋ ਪੀਡੋਗਰੇਲ (clopidogrel), ਾਰਫਵਰਨ (warfarin),
ਵਡਪਾਇਰਾਇਡੋਮੋਲ (dipyridamole) ਅਤੇ ਵਰ ਰੌਿਸਾਬੈਨ (rivaroxaban)। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਇੂੰ ਜੈਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੂੰ ਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੇ ਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ
ਦ ਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਮਨਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਹਰਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਮਪਰਸਮਕਰਪਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਲਆਓ।

ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵੁੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਪਰਮਕਮਰਆ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ੀਿਾ ਲਗ ਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇੁੱ ਿ ਡਾਿਟ੍ਰ ਪਰਵਿਵਰਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਿਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੇਗਾ।

ਪਰਮਕਮਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ



ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਥਏਟ੍ਰ ਵ ੁੱ ਚ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।



ਅਰਾਮ ਦੁਆਉਣ ਵ ੁੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੱ ਥ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤਿਾਰੀ ਦ ਾਈ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।



ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਹਾਣਾ ਰੁੱ ਖ ਿੇ ਪੇਟ੍ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇ ਟ੍ੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪੁੱ ਠ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ
ਂ ੀਸੈਪਵਟ੍ਿ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ ਿਰਾਂਗੇ ਜੋ ਠੂੰਡਾ ਮਵਹਸਸ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ੀਿੇ
ਵਹੁੱ ਸੇ ਨੂੰ ਐਟ੍
ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਾਲੇ ਵਹੁੱ ਸੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਿੀਟ੍ਾਣ-ਮੁਿਤ ਚੁੱ ਦਰਾਂ ਰੁੱ ਖਾਂਗੇ।

5



ਅਸੀਂ ਵਹੁੱ ਸੇ ਨੂੰ ਸੁੂੰ ਨਹ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪੁੱ ਠ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵ ੁੱ ਚ ਲੋ ਿਲ ਐਨਸਥੈਵਟ੍ਿ ਟ੍ੀਿੇ ਦੇ ਰਪ ਵ ੁੱ ਚ
ਦੇ ਾਂਗੇ।



ਸਹੀ ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱ ਿ ਐਿਸ-ਰੇਅ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਸੇਧ ਲਈ ਇੁੱ ਿ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ੀ ਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।



ਉਸ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਲੋ ਿਲ ਐਨਸਥੈਵਟ੍ਿ (ਅਤੇ ਿਈ ਾਰੀ ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਨਾਲ) ਦਾ ਟ੍ੀਿਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਵਿਵਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਝ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧੁੱ ਿਾ ਮਵਹਸਸ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ
ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਵਹਸਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
ਵਥਏਟ੍ਰ ਟ੍ੀਮ ਦੇ ਇੁੱ ਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੁੱ ਸੋ।



ਇੁੱ ਿ ਾਰ ਮੁਿੂੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ੀਿੇ ਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟ੍ਰ ਲਗਾ ਦੇ ਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਿ ਰੀ
ਖੇਤਰ ਵ ੁੱ ਚ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ।

ਪਰਮਕਮਰਆ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ



ਵਰਿ ਰੀ ਖੇਤਰ ਵ ੁੱ ਚ, ਅਸੀਂ 30 ਵਮੂੰ ਟ੍ਾਂ ਤੁੱ ਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਰਾਂਗੇ ਵਿਉਂਵਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ
ਉਨੀਂਦਾਪਣ ਅਤੇ ਵਨੂੰਦਰਾਇਆ ਮਵਹਸਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।



ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਿੀ ਵਰਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ੍ ਦੀ ੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਿਦੇ
ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਿੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੋਈ ੀ ਵਨਯਵਮਤ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਇੁੱ ਿ ਜਾਂ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦ-ਵਨ ਾਰਿ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੀ
ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਬਸਤਰ 'ਤੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ
ਵਦਨ ਪਲਾਸਟ੍ਰ ਉਤਾਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱ ਧਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਿ ਨ ੀਆਂ ਿਸਰਤਾਂ
ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਿਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ। ਹਰ ਿੁਝ ਵਦਨਾਂ

ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿ ਗਤੀਵ ਧੀ ਵ ੁੱ ਚ ਾਧਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਿਸਰਤ ਦੇ ਪੁੱ ਧਰਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਾਧਾ
ਿਰੋ (ਵਮਸਾਲ ਲਈ ਸੈਰ, ਤੈਰਾਿੀ, ਘਰ ਦੇ ਿੂੰ ਮ)। ਅੂੰ ਵਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਗਤੀਵ ਧੀ ਦੇ ਉਸ ਪੁੱ ਧਰ ਤੁੱ ਿ ਾਪਸ
ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿ ਗਤੀਵ ਧੀ ਵ ੁੱ ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਾਧਾ ਿਰਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਪੁੱ ਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ

ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਿੁਝ ਤਾਿਤ ਮੁੜ੍ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵ ੁੱ ਚ ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਿਰ ਸਿੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਪੁੱ ਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ , ਤਾਂ ਟ੍ੀਵਿਆਂ ਤੋਂ
ਵਮਲਣ ਾਲਾ ਿੋਈ ੀ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਵਿਉਂਵਿ ਟ੍ੀਿਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵ ੁੱ ਚ ਿੋਈ ਇਲਾਜ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਵਹਜ਼ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?

ਿੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਵਲਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦ ਾਈ ਦਾ
ਅਸਰ ਹੋਣ ਵ ੁੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਤੋਂ 72 ਘੂੰ ਟ੍ੇ ਲੁੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ੁੱ ਧ ਤੋਂ ੁੱ ਧ ਲਾਭ ਮਵਹਸਸ ਿਰਨ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਇੁੱ ਿ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁੱ ਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੁੱਗਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਾਰ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਧੀਆ ਪੁੱ ਧਰ
ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਿ ਤੋਂ ੁੱ ਧ ਟ੍ੀਿੇ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਿਵਰਆ ਤੋਂ ਹਲਿਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵ ੁੱ ਚ ਰਾਹਤ ਵਮਲੇ ਗੀ।

ਵ ਰਲੇ ਮੌਵਿਆਂ 'ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਿਵਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਵ ੁੱ ਚ ਾਧੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਵਿਉਂਵਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪੁੱ ਠ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਹੁੱ ਵਸਆ, ਵਜ ੇਂ ਵਿ ਵਡਸਿਾਂ, ਯੋਜਿ-ਤੂੰ ਤਆਂ ਜਾਂ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ੀ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮੁਿੂੰਮਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਮੁਸ਼ਵਿਲ ਹੋ ੇਗੀ।
ਟ੍ੀਿੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਿੀ ਅਸਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਦ ਵਨਗਰਾਨੀ ਚਾਰਟ੍ ਉੱਪਰ ਵਨਗਰਾਨੀ
ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਲਜਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੇ ਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਇਸ
ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਿੋਈ ਅਵਜਹੀ ਗੁੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ:
ਦਰਦ 'ਤੇ ਿਾਬ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਿਵਲਵਨਿਲ ਨਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ:
01384 244735 (ਸ ੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਜੇ ਤੁੱ ਿ, ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱ ਿਰ ਾਰ)
ਰੁੱ ਸਲਸ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਵ ੁੱ ਚਬੋਰਡ ਨੂੰਬਰ: 01384 456111
ਇਸ ਮਕਤਾਬ੍ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਜਾਂ ਮਪਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/pain-management/
ਜੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ੀ ਫੀਡਬੈਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
patient.information@nhs.net 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ
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