Dexa scan

DEXA ਸਕੈਨ
ਰੇਮਿਓਲੋ ਜੀ ਮਿਪਾਰਟਿੈਂਟ
ਿਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਤਾਬਚਾ
ਭੂਮਿਕਾ

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ DEXA ਸਿੈਨ ਿਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੈਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਦੇ
ਫਾਇਕਦਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

DEXA ਸਕੈਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਿੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱ ਡੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਪ੍ੈਮਾਇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨਿੰ

ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ (ਓਸਟੀਓਪ੍ੋਰੋਕਸਸ) ਦਾ ਵਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਓਸਟੀਓਪ੍ੋਰੋਕਸਸ ਇੱ ਿ ਅਕਜਹੀ ਕਬਮਾਰੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਘੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱ ਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱ ਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

DEXA ਸਿੈਨ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਐਿਸ-ਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਫਰ ਤੁਹਾਨਿੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਮਜ਼ਬਤ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

DEXA ਸਿੈਨ ਇੱ ਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਿਲੀਫ਼-ਰਕਹਤ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨਿੰ ਐਿਸ-ਰੇ
ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਪ੍ੱ ਠ ਭਾਰ ਲੇ ਟਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱ ਿ ਕਹੱ ਸੇ ਦਾ ਸਿੈਨ ਿੀਤਾ ਜਾ
ਸਿੇ (ਸਿੈਕਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਕਚੱ ਤਰ 1 ਦੇਖੋ)।

ਕਚੱ ਤਰ 1 DEXA ਸਿੈਕਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿੰ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸਿੈਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੈਲਟਨ (ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ) ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਕਵੱ ਚ ਹੱ ਡੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਪ੍ੈਮਾਇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਉੱਪ੍ਰੋਂ ਇੱ ਿ ਵੱ ਡੀ ਸਿੈਨ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਮ (ਬਾਂਹ) ਲਿੰਘਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੈਨ ਿਰਨ ਵਾਲੀ
ਬਾਂਹ ਨਿੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਿੰਘਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਘੱ ਟ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਇੱ ਿ ਬਰੀਿ
ਐਿਸ-ਰੇ ਨਿੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਆਇਨਾ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹੱ ਸੇ ਤੋਂ ਲਿੰਘਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੈਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਹੱ ਡੀ ਟੁੱ ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਿਸਰ ਓਸਟੀਓਪ੍ੋਰੋਕਸਸ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਪ੍ੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ।

DEXA ਵਰਗੀ ਸਿੈਕਨਿੰਗ ਤਿਨੀਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ, ਅਸੀਂ ਹੱ ਡੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਪ੍ੈਮਾਇਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਟੁੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਨਿੰ ਓਸਟੀਓਪ੍ੋਰੋਕਸਸ
ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।

DEXA ਸਕੈਨ ਦੇ ਜੋਖਿ ਕੀ ਹਨ?

ਸਿੈਨ ਤਿਲੀਫ਼-ਰਕਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ (ਛਾਤੀ ਦੇ
ਕਮਆਰੀ ਐਿਸ-ਰੇਅ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਕਹੱ ਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ)।

ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ:


ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਪ੍ੱ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਤੁਸੀਂ ਕਪ੍ਛਲੇ ਕਤਿੰ ਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰ ਟਰਾਸਟ ਿਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਐਿਸ-ਰੇ
ਮੁਆਇਨਾ ਿਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੀਅਮ ਐਨੀਮਾ ਜਾਂ ਬੇਰੀਅਮ ਸਵੈਲੋ।



ਤੁਸੀਂ ਕਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਅਿੰ ਦਰ ਿੂੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਕੂੰ ਟਰਾਸਟ ਿਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ CT ਜਾਂ MRI
ਸਿੈਨ ਿਰਵਾਇਆ ਸੀ।



ਤੁਸੀਂ ਕਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਕਵੱ ਚ ਮਨਊਕਲੀਅਰ ਿੈਿੀਸਨ ਸਕੈਨ ਿਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਹੱ ਡੀ ਜਾਂ
ਥਾਇਰੌਇਡ ਦਾ ਸਿੈਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਪ੍ਛਲਾ DEXA ਸਿੈਨ ਿਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਕਜਿੰ ਨਾ ਜਲਦੀ
ਸਿੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਕਵਭਾਗ ਨਿੰ ਦੱ ਸੋ।

ਮਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਿੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੈਨ ਨਹੀਂ ਿਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿੰ ਨਾ
ਿਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਕਜਿੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋ
ਸਿੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰੋ।

ਿੈਂ ਸਕੈਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਆਰੀ ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਾਂ?


ਤੁਸੀਂ ਸਿੈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ੀ ਸਿਦੇ ਹੋ।



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਿ ਸਪਲੀਿੈਂਟ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ 48 ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਲਵੋ।



ਰੀੜਹ ਜਾਂ ਚਕਲਹਆਂ ਦੇ ਿੋਲ ਿਾਤ ਦੇ ਬਟਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਪ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਿਪ੍ੜੇ ਨਾ ਪ੍ਕਹਨੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਜੀਨਾਂ। ਿਮਰਬਿੰ ਦ
ਅਤੇ ਅਿੰ ਡਰਵਾਇਰਡ ਬਰਾ ਪ੍ਕਹਨਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨਿੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੱ ਪ੍ੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੁਿੰ ਦੀ।



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਹੇ ਜਾਂ ਕਪ੍ੱ ਠ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਿਰਵਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਰੇਡੀਓਗਰਾਫਰ ਨਿੰ ਦੱ ਸੋ।

ਸਕੈਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?


ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਿੱ ਦ ਨਾਪ੍ਾਂਗੇ।



ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਿਾਊਚ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਪ੍ੱ ਠ ਭਾਰ ਕਸੱ ਿੇ ਲੇ ਟਦੇ ਹੋ, ਸਿੈਨਰ ਟੈਸਟ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਕਹੱ ਸੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿੰਘਦਾ ਹੈ।



ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚਕਲਹਆਂ ਅਤੇ ਰੀੜਹ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਹੱ ਸੇ ਨਿੰ ਸਿੈਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ

ਓਸਟੀਓਪ੍ੋਰੋਕਸਸ ਕਵੱ ਚ ਇਹ ਹੱ ਡੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੋਟੇ ਤੋਂ ਿਹਣੀ ਤੱ ਿ ਦੇ
ਕਹੱ ਸੇ ਨਿੰ ਵੀ ਸਿੈਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।


ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰਿੰਗ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲੇ ਟਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨਿੰ ਟੀਿਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ 20 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਮਿੰ ਟਾਂ ਤੱ ਿ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲਦੀ।

ਨਤੀਮਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅੱ ਿ ਮਾਹਰ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦਾ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਡਾਿਟਰ ਨਿੰ ਭੇਜ ਕਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨਿੰ

ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਕਜਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨਿੰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਾਇਿੰ ਟਮੈਂਟ ਬੁੱ ਿ ਿਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਅਪ੍ਾਇਿੰ ਟਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਨਿੰ ਨਤੀਕਜਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ
ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਿੈਨੂੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨਿੰ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਵੈੈੱਬਕਲਿੰਿ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ:
NHS ਚੋਇਸੀਜ਼
http://www.nhs.uk/Conditions/DEXA-scan/Pages/Introduction.aspx
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਿੋਈ ਅਕਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨਿੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰੋ:

ਿੋਰਬੈਟ ਹੋਸਕਪ੍ਟਲ ਆਉਟਪ੍ੇਸ਼ੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕਵਖੇ ਇਮੇਕਜਿੰ ਗ ਕਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ 01384 244786
(ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਿਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9.30 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਕਹਰ ਬਾਅਦ 3.30ਵਜੇ)

ਇਸ ਮਕਤਾਬਚੇ ਨੂੂੰ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਿਾਉਨਲੋ ਿ ਜਾਂ ਮਪਰੂੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/radiology/
ਜੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ
patient.information@dgh.nhs.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ

ਕਤਆਰ ਿਰਤਾ: ਬਰੇਂਡਾ ਿਪ੍ਰ (Brenda Cooper)। ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ: ਦਸਿੰ ਬਰ 2015. ਅਗਲੀ ਸਮੀਕਖਆ ਦੀ ਕਮਤੀ: ਦਸਿੰ ਬਰ 2018. ਸਿੰ ਸਿਰਣ: 3. DGH ਰੈਫ਼ਰੇਂਸ:
DGH/PIL/01274

