Punjabi

ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਨੂੂੰ
ਰੋਕਣਾ
ਂ ੀਕੋਗੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਐਟ
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਤਾਬਚਾ
ਭੂਵਮਕਾ

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਇੱ ਿ ਅਕਿਹੀ ਸਮੱ ਕਸਆ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀਨਸ ਥ੍ਰੋਂਬੋਕਸਸ ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਿਾਣਿਾਰੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ VTE ਿੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਿਾਰਨ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਲਾਿ ਕਿਵੇਂ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ੀਨਸ ਥ੍ਰੋਂਬੋਵਸਸ (VTE) ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ 'ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਂਬੋਕਸਸ' (DVT) ਅਤੇ 'ਪਲਮਨਰੀ ਇੂੰ ਬੋਕਲਜ਼ਮ' (PE), ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿੀਪ ੇਨ ਥ੍ਰੋਂਬੋਵਸਸ (DVT)

DVT, ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕਵੱ ਚ ਖਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਲਮਨਰੀ ਇੂੰਬੋਵਲਜ਼ਮ (PE)

PE ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਰਾ DVT ਿਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱ ਿ ਕਹੱ ਸਾ ਟੱ ਟ ਿੇ ਵੱ ਖ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਿ
ਤੋਂ ਦਿੇ ਥ੍ਾਂ 'ਤੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫਕਿਆਂ ਕਵੱ ਚ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਨ ਦੀਆਂ ਨਾਿੀਆਂ ਕਵੱ ਚ ਰਿਾਵਟ ਪਾ ਕਦੂੰ ਦਾ
ਹੈ।

VTE ਵਕਸ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?

ਿਈ ਿਾਰਿ ਹਨ ਿੋ VTE ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਹਾਨੂੰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੋਖਮ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤਸੀਂ

ਕਜ਼ਆਦਾ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੇ ਤਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ
ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਤਹਾਨੂੰ VTE ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਖਮ ਵੱ ਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

VTE ਦੇ ਵਚੂੰ ਨਹ ਅਤੇ ਲਿੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?


ਸੋਿ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱ ਿ ਲੱਤ ਕਵੱ ਚ



ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਿਸਰ ਕਪੂੰ ਿਣੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ



ਚਮਿੀ ਦੇ ਰੂੰ ਗ ਕਵੱ ਚ ਲਾਲੀ ਿਾਂ ਨੀਲਾਪਣ



ਲੱਤ ਿੋ ਛਹਣ 'ਤੇ ਗਰਮ ਮਕਹਸਸ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ



ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਵੱ ਚ ਅਚਾਣਿ ਮਸ਼ਿਲ



ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਿੋ ਕਤੱ ਖਾ ਿਾਂ ਚੀਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਅੂੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਵੱ ਧ ਸਿਦਾ ਹੈ



ਕਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਿਿਣ



ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਿਾਰਨ ਦੇ ਖੂੰ ਘ, ਿਦੇ-ਿਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ

VTE ਲਈ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਵਕਸਦਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ?

ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਿੋਈ ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਕਵੱ ਚ ਕਦਨ ਦੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦੀਆਂ

ਪਰਕਿਕਰਆਵਾਂ (ਪਰਕਿਕਰਆਵਾਂ ਕਿੱ ਥ੍ੇ ਤਸੀਂ ਕਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱ ਚ ਹੋਵੋਗੇ) ਿਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ VTE ਿੋਖਮ ਮਲਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ?

ਿਦੋਂ ਤਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਲੀਕਨਿਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱ ਿ ਮੈਂਬਰ ਤਹਾਡਾ ਿੋਖਮ

ਮਲਾਂਿਣ ਿਰੇਗਾ। ਦਾਖਲੇ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਵੀ ਤਹਾਡੀ ਡਾਿਟਰੀ ਸਕਥ੍ਤੀ ਕਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਿੇ ਤਸੀਂ ਿੋਈ ਯੋਿਨਾਬੱ ਧ ਪਰਕਿਕਰਆ ਿਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਦੇ -ਿਦੇ ਿੋਖਮ ਮਲਾਂਿਣ ਤਹਾਡੇ ਮਲਾਂਿਣ ਤੋਂ
ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਲਾਿਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਵੱ ਚ, ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਤਹਾਡੀ ਿਾਂਚ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਮੇਰਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ?

ਡਾਿਟਰੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਤਹਾਡੀ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱ ਕਸਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱ ਿ ਮਲਾਂਿਣ ਪਰਾ ਿਰੇਗਾ। ਦਿੇ ਿਾਰਿਾਂ
ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ, ਭਾਰ ਅਤੇ VTE ਦਾ ਕਪਛਲਾ ਕਨਿੱਿੀ ਿਾਂ ਪਕਰਵਾਰਿ ਇਕਤਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਲਾਂਿਣ ਕਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਤਹਾਨੂੰ VTE ਦੇ ਿੋਖਮ ਹੇਠ ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਤਹਾਡਾ
ਇਲਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
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ਜੇ ਮੈਨੂੰ ੂ ਰੋਕਥ੍ਾਮ ਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ?

ਗਤਲਾ-ਰੋਧੀ (ਖਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ): ਿੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਨ ਦੇ
ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਲਖੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਰਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ

ਦਵਾਈ ਹੇਪਾਕਰਨ ਹੈ ਿੋ ਕਿ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਚਮਿੀ ਕਵੱ ਚ ਕਦੱ ਤਾ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਿ ਟੀਿਾ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਹੇਪਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਇੂੰ ਬੋਕਲਜ਼ਮ-ਕਵਰੋਧੀ ਸਟੋਕਿੂੰ ਗਾਂ: ਿੇ ਉਕਚਤ ਹੋਵੇ, ਤਹਾਡਾ ਮਾਪ ਕਲਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਫਟ ਿੀਤੀਆਂ
ਿਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਤ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਪਕਹਕਨਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਨ ਕਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਿ ਵਾਰ ਉਤਾਕਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤਹਾਡੀ
ਚਮਿੀ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਿਾ ਸਿੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਾਂਚ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿੇ। ਸਟੋਕਿੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਲੋ ਿ ਵਾਲੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਿਾਂ
ਦੀ ਸਰਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਇਲਾਿ ਤਿਵੀਜ਼ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਡਾਿਟਰੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿਾਂਚ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਿੋਈ
ਿਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਆਪਣੇ VTE ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਬਹਤ ਿਝ ਹੈ ਿੋ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ VTE ਹੋਣ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:


ਿਦੋਂ ਤਸੀਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ੍ ਪੀ ਸਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਰਲ ਦੀ ਿਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਾਫੀ
ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋ।



ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਤਹਾਨੂੰ ਤਰਨ-ਕਫਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਲਦੇ-ਿਲਦੇ ਅਤੇ ਸੈਰ ਿਰਦੇ ਰਹੋ।



ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਿਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੱ ਛੋ “ਮੇਰੇ ਖਨ ਦੇ ਗਤਕਲਆਂ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿੀਤਾ ਿਾ
ਕਰਹਾ ਹੈ?”

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?

ਿਝ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ, ਤਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਿਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਿ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੇਿਰ
ਅਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਿੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਤਹਾਨੂੰ VTE ਦੇ ਿੋਈ ਵੀ ਕਚੂੰ ਨਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤਰੂੰ ਤ ਡਾਿਟਰੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ, ਿਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕਡਸਚਾਰਿ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਿਨਰਲ ਪਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰ
(GP) ਤੋਂ ਿਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਿਲੇ ਇਮਰਿੇਂਸੀ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ।
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ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਿੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਿਾਂ ਿੋਈ ਅਕਿਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿੋ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ

ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਸ ਵਾਰਡ ਿਾਂ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ ਕਿੱ ਥ੍ੇ ਤਹਾਡਾ ਇਲਾਿ
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।

ਰੱ ਸਲਸ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਕਵੱ ਚਬੋਰਡ ਨੂੰਬਰ: 01384 456111
ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਨੂੂੰ ਇਸ ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਿਾਉਨਲੋ ਿ ਜਾਂ ਵਪਰੂੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/haematology/
ਿੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਿਾਣਿਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
patient.information@nhs.net 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ

ਕਤਆਰ ਿਰਤਾ: ਸਾਰਾ ਗੈਸਟ (Sara Guest)। ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ: ਿਲਾਈ 2017. ਅਗਲੀ ਸਮੀਕਖਆ ਦੀ ਕਮਤੀ: ਿਲਾਈ 2020. ਸੂੰ ਸਿਰਣ: 5. DGH ਰੈਫ਼ਰੇਂਸ:
DGH/PIL/00158
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