ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਕੋਈ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਟੈਸਟ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱ ਟ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਏਥੇ
ਦੱ ਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ:
ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱ ਟ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।
ਕਈ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ
ਘੱ ਟ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟੈਸਟ ਘੱ ਟ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱ ਖ, ਹਰਨੀਆ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ,
ਜਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ
ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱ ਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਿਕਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ
ਗਲਤ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱ ਟਾ ਚਿੰ ਤਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱ ਕ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਊ ਟੈਸਟ, ਇੱ ਕ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ, ਬਾਇਓਪਸੀ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ।
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋ ੜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:
•

•

•

 ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝਰੀਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ
ਜ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ
ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਦੰ ਦਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਣ
ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀਆਂ
ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜੰ ਮਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ
’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱ ਚ ਹੈ।
ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ। ਟੈਸਟ
ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ
ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੇ ਕਾਬੂ
ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ।
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ
ਦਵਾਈ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Choosing Wisely Canada
Choosing Wisely Canada ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਵਿੱ ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਕੌ ਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਹਿਮ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਇੱ ਕ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ
ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਸਿੱ ਟਾ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰ ਭਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਿਕਲੇ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸਰਜਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
•
•

•

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ‘ਯੂ.ਐੱਸ. ਚੂਜ਼ਿੰ ਗ ਵਾਈਜ਼ਲੀ’ ਮੁਹਿੰ ਮ
ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤੋਂ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਆਯੋਜਨ
ABIM Foundation ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧਾਂ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ
ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇਨਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ (Canadian
Society of Internal Medicine) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਜ਼ (Canadian
Association of Pathologists) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

•

ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।

 ਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਆ
ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਕਰਵਾਏ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਆਮ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
 ੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰ ਪੂਰਕਾਂ (supplements), ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੇ
ਤ
ਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ।

 ਸੇ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ—ਚਾਹੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਕਿ
ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ:
ਤੰ ਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਛੱ ਡ ਦਿਓ, ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ
ਦੇ ਦਿਨ ਤੰ ਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿੰ ਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱ ਡਦੇ
ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰ ਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ
ਛੱ ਡਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ
ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮ ’ਤੇ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱ ਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ
ਪੁੱ ਛੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂੰ ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਕੀ ਆਇਰਨ ਵਰਗੇ ਸਰਲ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂੰ ਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਐਸਪੀਰੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਟਾਮੀਨੋਫੇਨ (Tylenol® ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ
ਦਵਾਈਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈਬੂਪਰੋਫਨ
ੇ (Advil®, Motrin
®
IB , ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਨੈਪਰੋਕਸੇਨ ਸੋਡੀਅਮ (Aleve® ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ
ਦਵਾਈਆਂ) ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਗੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱ ਡਣ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਮੌਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ-ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ
ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰ ਗ ਜਾਂ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱ ਛੋ।
ਇੱਕ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰੋ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਲਿਆਓ:
•
•
•
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ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਡ।

ਨਕਲੀ ਦੰ ਦਾਂ, ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂ ਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰ ਟੇਨਰ।

 ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰ ਗੀਤ ਪਲੇ ਅਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫ਼ੋਨ,
ਆ
ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਾਂ ਸਿਰਹਾਣਾ।
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