
ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸੱਦਿਆ

ਅਤੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਗੁਰ



ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸਹਤਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖੋ

ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼
ਦਮਸੀਸਾਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਈ੍
100 Mississauga, ON, L5B 1B8 
(905) 848-7100 
www.trilliumhealthparteners.ca
ਡੇਅ ਸਰਜਰੀ: 
(905) 848-7662
ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਇੰਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍: 
(905) 848-7178
ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਯੂਦਨ੍ ਸੀ ਵੀ ਯ ੂ  CVU 2J: 
(905) 848-7168

ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ੍ਰੀਏਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇ੍ਰ
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ 
ਰੀਗਨਲ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ੍ਰੀਏਜ ਕੁਆਰਡੀਨੇ੍ਰ ਨੰੂ (905) 
848-7501 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ
ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕ੍ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਲਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਰਵਾਰ ਿੀ ਦਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਕਤਾਬਚਾ ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ (THP) ਦਵਿੇ 
ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ੍ੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। ਵੇਿਣ ਨੰੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗਿੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ 
ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ੍ੀਮ ਿੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਕਤਾਬਚੇ ਅੰਿਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। 
ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਠਦਹਰਣ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਸਪਤਾਲ ਠਦਹਰਣ ਿੌਰਾਨ ਇਸ ਦਕਤਾਬਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਿੋ।

ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਨਜ਼ ਆਫ਼ਸ  
85 Queensway West Suit 402 
Mississauga, ON L5B2V2 
(905) 848-2550
Dr. Charles Cutrara 
Dr. Shaf Ahmed 
Dr. Joseph Noora 
Dr. Ting Zhang 
Dr. Steve Singh

ਕਾਰਡੀਐਕ ਵੈਲਨੈਸ ਐਡਂ ਦਰਹੈਬਲੀ੍ੇਸ਼ਨ ਸੈਂ੍ਰ
ਦਮਸੀਸਾਗਾ ਦਵਿੇ ਯੂਨੀਵਰਦਸ੍ੀ ਆਫ਼ ੍ੁਰਾਂ੍ੋ (UTM) 
ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂ੍ਰ
3359 Mississauga Road N. Mississauga. 
ON L5L 1C6
ਸੂਚਣਾ ਲਈ ਲਾਈਨ: 
(416) 521-4068
ਦਸੱਧੀ ਲਾਈਨ: 
(416) 259-7580 ਐਕਸ੍ੈਨਸ਼ਨ 5998

ਮੇਰਾ ਕਾਰਡੀਆਲੋਦਜਸ੍:  _______________________         ਨੰਬਰ:  ______________________

ਮੇਰਾ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕ੍ਰ:  _____________________         ਨੰਬਰ:  ______________________
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ਬੇਿਾਅਵਾ (ਦਡਸਕਲੇਮਰ)

ਇਸ ਗਾਈਡ ਅੰਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਦਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਡਾਕ੍ਰੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਿੇ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਇਰਾਿਤਨ 
ਜਾਂ ਉਪਲਦਿਤ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਦਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤਦਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ੍੍ਰਦਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ (THP) ਵਦਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਅਗਵਾਈ ਿੇ ਮਤਵ ਲਈ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਧਦਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਦੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕ੍ਰ ਜਾਂ ਿੂਜੇ ਸਦਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਡਾਕ੍ਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੇ ਇਨਕਾਰ, ਪਰਹੇਜ਼ ਜਾਂ ਿੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। 

ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਇਸ ਗਾਈਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼੍ ਜਾਂ ਉਪਦਲਿਤੀ ਵਰੰ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਸਮੇਤ ਦਬਨਾਂ ਸ਼ਰਤ 
ਵਰੰ੍ੀਆਂ ਿੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਰੰ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਿੇ) ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਣਤਾ, ਠੀਕ-ਠੀਕ ਹੋਣ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, 
ਸਮੇ ਦਸਰ ਹੋਣ, ਉਦਚਤਤਾ, ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਿੀ ਵਰੰ੍ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਿੇ।

ਕਾਪੀਰਾਈ੍ © 2019  ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ 

ਜੇ ਕਰ ਹੋਰਵੇਂ ਿਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਦਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ 
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਿੀ ਸਪੱਸ਼੍ ਦਲਿਤੀ ਸਵੀਦਕਰਿਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਬਮਾਰੀ ਦਜੰਨੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਕ, 
ਭਾਵਾਤਦਮਕ ਸਰੀਰਕ-ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ 
ਦਵਰੁੱ ਧ ਲੜਣਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਾਰਮਨ ਕਜ਼ਨਜ਼
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ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਦਸੱਦਿਆ ਲਈ 
ਕਲਾਸਾਂ

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਕਰਨ ਦਪਛੋਂ ਦਸੱਦਿਆ ਕਲਾਸ

ਇਸ ਕਲਾਸ ਿਾ ਫ਼ੋਕਸ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਿੇ ਪਰਿਸ਼ਨਾਂ ਿੇ ਉੱਤਰ ਿੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰ ਿੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਪਰਿਸ਼ਨਾਂ ਿੇ ਉੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ  
ਅਪਰੇਸ਼ਨ-ਦਪੱਛੋਂ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਦਵਸੇਸ਼ ਦਵਦਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।                                                                            

ਸੋਮਵਾਰ  10:30 ਸਵੇਰੇ

ਵੀਰਵਾਰ 1:30 ਵਜੇ ਬਾਅਿ ਿੁਪਦਹਰ

ਆਹਾਰ ਦਸੱਦਿਆ ਕਲਾਸ 

ਆਹਾਰ ਦਸੱਦਿਆ ਕਲਾਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਹੇਵੰਿ ਗੁਰ ਿੱਸਣ ‘ਤੇ 
ਫੋਕਸ ਕਰਿੀ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ 2:00 ਬਆਿ ਿੁਪਦਹਰ 

  ਵੀਰਵਾਰ 10:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ

ਸਥਾਨ: 2J ਲੌਬੀ (ਐਦਲਵੇ੍ਰ ਿੇ ਨੇੜ)ੇ 

       ਨੋ੍: ਸਰਕਾਰੀ ਛੁ੍ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿੀਆਂ 
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ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ 

ਦਸੱਦਿਆ ਿੀਆਂ ਦਵਡੀਉ ਦਸਰੀਜ਼
ਹੇਠ ਿਰਜ ਦਵਦਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ੍ਾਫ਼, ਦਬਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 

ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਿੀਆਂ ਸੰਿੇਪ, ਲਘੂ ਦਵਡੀਉ ਵੇਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ 
ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼  ਿੀ ਵੈੱਬਸਾਈ੍  TrilliumHealthPartners.ca/

HeartSurgeryEducation ਤੇ ਜਾਉ:
1. ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਾਣਾ

2. ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਪੱਛੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ

3. ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦਤਆਰ ਹੋਣਾ

4. 911 ਨੰੂ ਕਿੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

5. ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਿਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫ਼ੜਕਣਾ

6. ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣਾ, ਿੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸੋਜ

7. ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਰਿ

8. ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ

9. ਕਬਜ਼

10. ਿਵਾਈ

11. ਦਬਸਤਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਨਕਲਣਾ, ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਣੀਆਂ

12. ਕਾਰ ਦਵੱਚ ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ

13. ਕਾਰਡੀਐਕ ਰੀਹੈਬ

14. ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਿਾ ਦਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ

ਦਜੱਥੇ ਦਵਡੀਉ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਕਤਾਬਚੇ ਅੰਿਰ ਉਥੇ ਇਹ 
ਸੰਕੇਤ ਵੇਿੋ

TrilliumHealthPartners.ca/HeartSurgeryEducation
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ਦਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ

ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼    8 
ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਅਡਵਾਂਸਡ ਕਾਰਡੀਐਕ ਕੇਅਰ ਸੈਂ੍ਰ   9

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦਤਆਰੀ ਕਰਨੀ   12 
 ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇਹ ਦਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ   13 
 ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀ ਦਬਮਾਰੀ   14 
 ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਿੀਆਂ ਦਕਸਮਾਂ   15 
 ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ   17 
 ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦਤਆਰੀ ਕਰਨੀ   18 
 ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦਲਨੀਕ ਜਾਣਾ  19 
 ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ   20

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਦਸਹਤਯਾਬੀ   22 
 ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ   23 
 ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਇਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍ (CSICU) ਦਵਿੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ   24 
 ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਯੂਦਨ੍ (CVU2J) ਦਵਿੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ   26 
 ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ   27 

 ਆਮ ਲੱਛਣ   29
 ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਣਾ   29 
 ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣਾ   30 
 ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਿਰਿ   31 
 ਸੋਜ   32 
 ਘਬਰਾਹ੍ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ   33 
 ਥਕਾਵ੍ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਨੀ   34 
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ਇਹ ਭਾਗ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਕਾਰਡੀਐਕ ਕੇਅਰ 
ਸੈਂ੍ਰ   (p.9)

ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼
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ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ  
ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਅਡਵਾਂਸਡ 
ਕਾਰਡੀਐਕ ਕੇਅਰ ਸੈਂ੍ਰ

ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਦਵਿੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ:

ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਦਮਸੀਸਾਗਾ ਦਵੱਚ ਕਾਰਡੀਐਕ ਕੇਅਰ ਿਾ ਇੱਕ 
ਦਵਕਸਤ ਕੇਂਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਿਾਖ਼ਲਤ ਿੇ ਢੰਗ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਿੇ ਹਾਂ। ਅਦਜਹੇ ਲੋਕ, ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹੋਣ ੍ੀ ਐਚ ਪੀ (THP) ਦਵਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦਵਧੀ, ਦਜਸ ਨੰੂ ਬੀਦ੍ੰਗ ਹਾਰ੍ ਸਰਜਰੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਿੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਨਤੀਦਜਆਂ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਲਆਂਿਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ, ਇਹ 
ਹਰੇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਅਦਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਬੀਦ੍ੰਗ 
ਹਾਰ੍ ਸਰਜਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਵੱਡੀ 
ਦਗਣਤੀ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾ ਠਦਹਰਣ 
ਅਤੇ ਘੱ੍ ਪੇਚੀਿਗੀਆਂ ਪੈਣ ਿਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਦਭੰਨ ਦਭੰਨ ਦਕਸਮ ਿੀਆਂ ਹਾਰ੍ ਵੈਲਵ 
ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਰੋ੍ਾ 
(aorta)- ਇਕ ਦਕਸਮ ਿੀ ਿੂਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ 
ਨਾੜੀ-ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦਵੱਚ 
ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਅਦਜਹੇ ਪਰਿੋਸੀਜਰਾਂ 
ਦਵੱਚ ਸਾਡੀ ਡੰੂਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਦਜਹੜੇ ਦਿਲ 
ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਜੀਵਨ ਦਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ 
ਅਧੁਨਕਤਮ ਦਵਕਸਤ ਹਾਰ੍-ਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 
ਘੱ੍ ਤੋਂ ਘੱ੍ ਐਕਸੈਸ ਸਰਜਰੀ ਪੱਿੋਂ ਮਹਾਰਤ ਿੇ 
ਦਵਕਾਸ ਦਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਗੂ 
ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਲੈਕਦ੍ਵ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਮਰਜੰਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 
ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ 
ਿੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
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ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਦਵਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 
੍ੀਮ ਿੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦਮਲੋਗੇ। ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਪੜਾਵਾਂ 
ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਰ ਦਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਨਭਾਉਂਿਾ ਹੈ।

ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ੍ੀਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ

ਕਾਰਡੀਐਕ ਅਨੈਸਥੈਜ਼ੀਆਲੋਦਜਸ੍ ਇੱਕ ਡਾਕ੍ਰ ਹੰੁਿਾ ਹੈ 
ਦਜਹੜਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲੁਾ ਦਿੰਿਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਇੰਨ੍ਨੈਦਸਵ ਕਅੇਰ ਯਦੂਨ੍ ਦਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਾ ਹੈ।

ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਰ੍ਿੀਆਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇ੍ਰ ਅਦਜਹੀ ਨਰਸ 
ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਉਡੀਕ ਿਰੌਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕ੍ਰ ਦਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਜਿੋਂ 
ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਰ ਰਹੀ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕਆੁਰਡੀਨੇ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਰਿਸ਼ਨ ਿਾ ਉੱਤਰ ਿ ੇਸਕਿੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਵੱਚ ਆਉਂਿੀ 
ਹਰ ਤਬਿੀਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਕਆੁਰਡੀਨੇ੍ਰ ਨੰੂ ਸਦੂਚਤ ਰੱਿ।ੋ

ਨਰਸ ਪਰੈਕ੍ੀਸ਼ਨਰ (NP) ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚਰੇੀ ਦਸਦਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ 
ਪਰਿਾਪਤ ਨਰਸ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਐਨ ਪੀ (NP) ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ 
ਕਅੇਰ ੍ੀਮ ਨਾਲ ਦਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਿੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਠਦਹਰਣ ਿੌਰਾਨ ਰਦਜਸ੍ਰਡ ਨਰਸਾਂ 
(RNs) ਅਤੇ ਰਦਜਸ੍ਰਡ ਪਰੈਕ੍ੀਕਲ ਨਰਸਾਂ (RPNs) 
ਦਿਨ ਿੇ 24 ਘੰ੍ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ।

Dr. Charles Cutrara, Dr. Steve Singh, Dr. Ting Zhang, Dr. Joseph Noora, Dr. Shaf Ahmed
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• ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਇੰਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍ ਦਵੱਚ 
ਨਰਸਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਜਿੋਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ 
ਯੂਦਨ੍ ਦਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਦਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਉਿੋਂ ਤੀਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ।

• ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਯੂਦਨ੍ ਦਵੱਚ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦਤਆਰ 
ਕਰਨਗੀਆਂ

ਰੈਸਦਪਰੇ੍ਰੀ ਥੈਰਦਪਸ੍ (RT) ਇਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍ 
ਦਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਿਾ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਜਿੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਊਬ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਿੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਦਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿਿੀਆਂ ਹਨ।

ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਦਪਸ੍ (PT) ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿੇ 
ਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਿੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਜਿੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀ ੍ੀ (PT) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਮਲ 
ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਵਉਂਤਿੀ ਹੈ।

ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰਦਪਸ੍ (OT) ਅਦਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦਧਆਨ ਆਪ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਘਰ ਅੰਿਰਲੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ  ਦਵੱਚ ਕਠਨਾਈ ਆਉਂਿੀ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਓ ੍ੀ (OT) ਘਰ ਦਵੱਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ 
ਲਈ ਦਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰ 
ਦਸਿਾਉਂਿੀ ਹੈ।

ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰਪੀ ਐਦਸਸ੍ੈਂ੍ਸ/ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਪੀ 
ਐਦਸਸ੍ੈਂ੍ਸ (OTA/PTA) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਯਦੂਨ੍ ਦਵਿੇ  
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਨ ਲਈ ਓ 
੍ੀ (OT) ਅਤੇ ਪੀ ੍ੀ (PT) ਿੀ ਹਿਾਇਤ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਿੇ 
ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਕਰਨ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਜੋਨਾ 
ਬਣਾਉਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਿਰ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱੁਈਆ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਦਨਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮਿਿ 
ਕਰਿਾ ਹੈ।

ਡਾਈ੍ੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹਾਰ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਿਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਿਾ ਹੈ।

ਿਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਣੇ ਲਈ 
ਮਜੂੌਿ ਹੰੁਿਾ ਹੈ।

ਕਾਰਡੀਐਕ ਦਰਹੈਬਲੀ੍ੇਸ਼ਨ ਥੈਰਦਪਸ੍ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ 
ਪਾਉਣ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਿੀਆਂ  ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 
ਢੰਗ ਦਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਦਲਆਉਣ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਿਾਉਂਿਾ ਹੈ ਦਕ ਦਿਲ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿੇ ਮੌਕਾ ਦਕਵੇਂ 
ਘ੍ਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਠਦਹਰਣ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ੍ੈਸ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ੍ੈਕਨੀਸ਼ਨਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ੈਪਲੇਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨੰੂ ਆਤਮਕ ਅਤੇ 
ਮਾਨਦਸਕ ਸਮਰਥਣ ਿੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ।

ਵਲੰ੍ੀਅਰਜ਼ ਿੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ 
ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਦਵਿੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੇਿੇ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਹੀਦਲੰਗ ਹਾਰ੍ਸ ਵਲੰ੍ੀਅਰਜ਼ ਅਦਜਹੇ ਦਵਅਕਤੀ ਹੰੁਿੇ ਹਨ 
ਦਜਹੜੇ ਪਦਹਲਾਂ ਦਿਲ ਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਦਹ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਿੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ  ਹੈ। ਇਹ ਵਲੰ੍ੀਅਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਸ਼ਨਾਂ ਿੇ ਉੱਤਰ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਿੇ 
ਦਿਰਿਸ਼੍ੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਠਦਹਰਣ ਿੌਰਾਨ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ ੇਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਠਦਹਰਣ ਿਰੌਾਨ ਹੀ ਨਦਜੱਦਠਆ ਜਾਵ,ੇ ਇਸ 
ਲਈ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕ,ੇ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ੍ੀਮ ਿ ੇਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਸੰਕਚੋ ਨਾ ਕਰੋ।
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ਇਹ ਭਾਗ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇਹ ਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 13)
 ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀ ਦਬਮਾਰੀ (ਪੰਨਾ 14) 
ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਿੀਆਂ ਦਕਸਮਾਂ (ਪੰਨਾ 15) 
ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ 
(ਪੰਨਾ 17)

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 
ਦਤਆਰੀ ਕਰਨੀ

ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦਤਆਰੀ ਕਰਨੀ (ਪੰਨਾ 18)  
ਪਰਿੀ-ਆਪ ਕਦਲਨੀਕ ਜਾਣਾ (ਪੰਨਾ 19)
 ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (ਪੰਨਾ 20)
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ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇਹ ਦਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱ ਠੀ ਿੇ ਆਕਾਰ ਿਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਗ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿੀ ਹੱਡੀ (sternum) ਦਪੱਛੇ ਛਾਤੀ ਿੇ ਅੰਿਰ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਦਿਲ 
ਅੰਿਰ ਚਾਰ ਚੇਂਬਰ (ਕਮਰੇ) ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਉਪਰਲੇ ਿੋ ਚੇਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਆ੍ਰੀਆ (atria), 
ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਿੇ ਿੋ ਚੇਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਵੈਂ੍ਰਿੀਕਲਜ਼ ਆਦਿਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਿੇ ਚਾਰ ਹਾਰ੍ 
ਵੈਲਵਜ਼ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੂਨ ਿੇ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਕੰ੍ਰੋਲ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਸੱਜੇ 
ਪਾਸੇ ਿੇ ਆ੍ਰੀਅਮ ਅਤੇ ਵੈਂ੍ਰਿੀਕਲ ਅਤੇ ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਵਚਕਾਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿੀ ਇੱਕ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵੱਿ ਰੱਿਿੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਨੰੂ ਸੈਪ੍ੰਮ (septum) ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

ਦਿਲ ਿਾ ਮੰਤਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਿਰ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਸ਼ੂਜ਼ ਨੰੂ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ 
ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਖ਼ੂਨ ਫੇਫ਼ਦੜਆਂ ਨੰੂ ਪੰਪ ਕਰਿਾ ਹੈ ਦਜੱਥੇ 
ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਿਾ ਹੈ। ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਫੇਫ਼ਦੜਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ 
ਖ਼ੂਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਿੇ ਸਰੀਰ ਨੰੁ ਪੰਪ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਵੈਲਵ ਿੂਨ ਿੇ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਆ੍ਰੀਆ ਤੋਂ ਵੈਂ੍ਰਿੀਕਲਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਿੰਿੇ ਹਨ, ਦਪਛਾਂਹ 
ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਅੰਿਰ ਿਬਾਉ ਿਾ ਸੰਤੁਲਣ ਰੱਿਣ 
ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿੇ ਹਨ।

ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀਜ਼

ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਨੰੂ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ 
ਆਕਸੀਜਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਆਰ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਸਲਜ਼ ਿੇ ਗਰੁਪ, 
ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀਜ਼ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ,  
ਤੋਂ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਿੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਿਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਆਰ੍ਰੀਆਂ ਦਿਲ ਿੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਿੁਆਲੇ ਲਪੇ੍ੀਆਂ  
ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ।

ਦਤੰਨ ਮੁੱ ਿ ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀਆਂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ:

•  ਲੈਫ਼੍ ਐਨ੍ੇਰੀਅਰ ਦਡਸੈਂਦਡੰਗ (LAD),

•  ਰਾਈ੍ ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀ (RCA), ਅਤੇ

• ਸਰਕੰਮਫ਼ਲੈਕਸ ਆਰ੍ਰੀ (Cx)

ਮੁੱ ਿ ਆਰ੍ਰੀਆਂ ਦਵੱਚੋਂ ਕਈ ਛੋ੍ੀਆਂ ਆਰ੍ਰੀਆਂ ਿੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ 
ਦਨਕਲਿੀਆਂ ਹਨ ਦਜਹੜੀਆਂ ਦਕ ਖ਼ੂਨ ਿੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਸਾਧਨ: ਹਾਰ੍ ਐਡਂ ਸ੍ਰੋਕ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ 
www.heartandstroke.ca 
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ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀ ਦਬਮਾਰੀ (CAD)
ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀ ਦਬਮਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਿ ਹੈ ਦਜਹੜਾ 
ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀਆਂ ਿੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੰਿਰ ਮੁ੍ਾਪੇ ਵਾਲੀ 
ਸਮਗਰੀ ਿੇ ਜੰਮ ਜਾਣ ਨੰੂ ਿਰਸਾਉਂਿਾ ਹੇ। ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਇਹ 
ਸਮਗਰੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਿੀ ਹੈ ਜਾਂ “ ਰੁਕਾਵ੍ ” ਪੈਿਾ 
ਕਰ ਦਿੰਿੀ ਹੈ ਦਜਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ 
ਨੰੂ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਿੇ ਪਰਵਾਹ ਦਵੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਿੀ 
ਹੈ।

ਜਿੋਂ ਕਾਰੋਨਰੀ ਆ੍ਰੀਆਂ ਦਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਕਾਵ੍ 
ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਿੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਿਾ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ 
ਆਕਸੀਜਨ ਿੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਜਿੋਂ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਐਨਜਾਈਨਾ ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਿ ਵੱਿ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਿ ਵੱਿ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਦਹਸੂਸ ਹੰੁਿਾ ਹੈ।

ਐਨਜਾਈਨਾ ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਦਹਸੂਸ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ:
•  ਛਾਤੀ ਅੰਿਰ ਿਰਿ ਜਾਂ ਿਬਾਉ
•  ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣਾ
•  ਅਦਹਸਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਿਰਿ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਜਬਾਦੜਆਂ ਦਵੱਚ 

ਝੁਣਝੁਣੀ
•  ਬੇਹੋਸ਼ੀ
•  ਜਲਣ ਜਾਂ ਬਿਹਜ਼ਮੀ
•  ਛਾਤੀ ਦਵਚ ਹੱਲਕੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਿ ਹੰੁਿੀ ਰਦਹਣੀ
•  ਪੇ੍ ਅੰਿਰ ਗੜਬੜ
•  ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿੇ

ਐਨਜਾਈਨਾ ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਾਈ 
ਿੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਿੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਿੀ ਹੈ;

• ਜਿੋਂ ਿਵਾਈ ਜਾਂ, ਅਦਜਹੇ ਢੰਗ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਐਜਂੀਉਪਲਾਸ੍ੀ 
ਲੱਛਣ ਸੁਧਾਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ। 

ਜਾਂ 

• ਜਿੋਂ ਰੁਕਾਵ੍ ਏਨੀ ਪੇਚੀਿਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਆਰ੍ਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।



15

ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਿੀਆਂ ਦਕਸਮਾਂ
ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰ੍ਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗਰਾਫ਼੍ (CABG) ਸਰਜਰੀ , 
ਦਜਸ ਨੰੂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਨੰੂ ਖ਼ੂਨ ਿੇ ਪਰਵਾਹ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਲਆਉਣ ਅਤੇ 
ਐਨਜਾਈਨਾ ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੰ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਕਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਿੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ 
ਹੈ ਜਿੋਂ ਆਰ੍ਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣ। 
ਇਸ ਨੰੂ “ ਬਾਈਪਾਸ ” ਸਰਜਰੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਤੰਗ 
ਹੋ ਚੁਕੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਆਰ੍ਰੀ ਿੇ ਦਹੱਸੇ ਿੁਆਲੇ ਲੱਤ, 
ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਖ਼ੂਨ ਿੇ ਵੈਸਲਜ਼ ਿਾ ੍ੁਕੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਨਵਾਂ 
ਰਸਤਾ ਦਸਰਦਜਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਦਵਿੇ, ਅਸੀਂ ਿੋ ਦਕਸਮ ਿੀਆਂ 
ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਿੇ ਹਾਂ।

•  ਆਫ਼ ਪੰਪ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬੀਦ੍ੰਗ ਹਾਰ੍ ਸਰਜਰੀ: 
ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਦਵਿੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ 
ਬਾਈਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦਬਨਾ ਸਾਡੀਆਂ “ਆਫ਼ 
ਪੰਪ” ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੋਂ ਸਰਜਨ 
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਜਾਰੀ 
ਰਦਹੰਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਮੰਿੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਿੇ ਮੌਕੇ ਘ੍ਾਅ 
ਦਿੰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿੇ ਸਮਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਿਾ ਹੈ। 

• ਔਨ ਪੰਪ ਸਰਜਰੀ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਿੀ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬੰਿ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਾਈਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਦਜਸ ਨੰੂ 
ਕਈ ਵਾਰੀ “ ਹਾਰ੍-ਲੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ” ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਨਾਲ 
ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਅਚੱਲ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 
ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਜਰੀ ਿੌਰਾਨ ਲੰਗ-ਹਾਰ੍ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਲ ਿੇ 
ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਆਪ ਕਰੇਗੀ

ਹਾਰ੍ ਵੈਲਵ ਸਰਜਰੀਆਂ

ਦਜਉ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁੱ ਢੇ ਹੁੰ ਿੇ ਜਾਂਿੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗ, ਗਠੀਏ 
ਿੇ ਬੁਿਾਰ ਜਾਂ ਜਮਾਂਿਰੂ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹਾਰ੍ ਵੈਲਵਾਂ 
ਦਵੱਚ ਦਵਗਾੜ ਪੈ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ, ਇਹ ਦਵਗਾੜ ਵੈਲਵ 

ਿੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਿ ਹੋਣ ਿੇ ਰਸਤੇ ਦਵੱਚ ਰੁਕਾਵ੍ ਬਣ ਜਾਂਿਾ 
ਹੈ ਦਜਸ ਨਾਲ ਿੂਨ ਦਪਛਾਂਹ ਨੰੂ ਵਗਿਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਵੈਲਵ ਤੰਗ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਿ ਹੋਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਿੁੱ ਲ੍ਹਣ ਦਵੱਚ ਕਠਨਾਈ ਆ ਸਕਿੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੂਨ ਿੇ ਇੱਕ ਚੇਂਬਰ 
ਤੋਂ ਿੂਜੇ ਚੇਂਬਰ ਨੰੂ ਪਰਵਾਹ ਦਵੱਚ ਰੁਕਾਵ੍ ਬਣਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 
ਸ੍ੈਨੋਦਸਜ਼ (stenosis) ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਦਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਹਾਰ੍ ਵਲੈਵਾਂ ਿੀ ਮਰੰੁਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਿਦਲਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰੂਤਾਂ ਦਵੱਚ, 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜਾਂ ਦ੍ਸ਼ ੂਵਲੈਵ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਦਕਹੜਾ ਵਲੈਵ ਹੈ।

•  ਦ੍ਸ਼ੂ ਵੈਲਵ: ਜਾਨਵਰਾਂ ਿੇ ਵੈਲਵ ਦਜਹੜੇ ਕੁਿਰਤੀ ਹਾਰ੍ 
ਵੈਲਵ ਦਜਹੇ ਹੰੁਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਦਵਉਂਦਤਆ ਦਗਆ 
ਜਾਂ ਕੀਮੀਆਈ ਉਪਚਾਦਰਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੰੁਿਾ ਹੈ।

•  ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੈਲਵ: ਹੰਢਣਸਾਰ ਧਾਤ ਅਤੇ ਪਲਾਦਸ੍ਕ ਨਾਲ 
ਬਣਾਏ ਮਸਨੂਈ ਵੈਲਵ ਦਜਹੜੇ ਦ੍ਸ਼ੂ ਵੈਲਵਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ 
ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। ਦਵਅਕਤੀ, ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਿਰ ਮਸ਼ੀਨੀ 
ਵੈਲਵ ਹੰੁਿੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ  ‘ ਬਲੱਡ ਦਥਨਰਜ਼ ” ਲੈਣ ਿੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
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ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਿੀਆਂ ਿੂਜੀਆਂ ਦਕਸਮਾਂ

ਸਾਧਨ: ਹਾਰ੍ ਐਡਂ ਸ੍ਰੋਕ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ  
www.heartandstroke.ca 

ਆਈਰੋਦ੍ਕ ਏਨਯਦੂਰਜ਼ਮ ਿੀ ਮਰੰੁਮਤ 

ਆਈਰੋਦ੍ਕ ਏਨਯਦੂਰਜ਼ਮ ਮਨੇ ਬਲੱਡ ਵਸੈਲ (aorta), ਦਜਹੜਾ 
ਦਿਲ ਤੋਂ ਖ਼ੂਨ ਬਾਕੀ ਿ ੇਸਰੀਰ ਨੰੂ ਪਹੁਚਾਉਂਿਾ ਹੈ, ਿੀ ਕੰਧ ਅੰਿਰਲੀ 
ਸਮੱਦਸਆ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਆਈਰੋ੍ਾ ਿੀ ਕੰਧ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰ ਦਨਕਲੀ ਆਉਂਿੀ ਹੈ ਦਜਸ ਨਾਲ, ਅੰਤ ਨੰੂ, ਅੰਿਰੂਨੀ ਤੈਹਾਂ 
ਦਵੱਚ ਚੀਰ ਪੈ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤੇ ਿੱਪਾ ਬਣ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਰੰੁਮਤ ਦਵੱਚ ਆਈਰੋ੍ਾ ਨੰੂ ਮਸਨੂਈ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਚਪੇੀ ਲਾਈ 
ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਵੈਂ੍ਰਿੀਕੁਲਰ ਏਨਯੂਦਰਜ਼ਮ ਿੀ ਮੁਰੰਮਤ

ਦਿਲ ਿੇ ਿੌਰੇ ਦਪੱਛੋਂ, ਦਿਲ ਿੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਏਨਯੂਦਰਜ਼ਮ (ਬਾਹਰ ਦਨਕਲ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਾਂਗ 
ਫ਼ਲੁ ਜਾਣਾ) ਬਣ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਾ ਹੈ, ਿਰਿ, 
ਜਾਂ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਿੀ ਬਾਕਾਇਿਗੀ ਦਵੱਚ ਦਵਗਾੜ ਪੈ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
ਦਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਦ੍ਸ਼ੂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਗਾ ਕੇ 
ਵੈਂ੍ਰਿੀਕੁਲਰ ਏਨਯੂਦਰਜ਼ਮ ਿੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਐ੍ਰੀਲ ਜਾਂ ਵੈਂ੍ਰਿੀਕੁਲਰ ਸੈਪ੍ਮ ਦਡਫੈਕ੍ਸ (ASD ਜਾਂ VSD)

ਸੈਪ੍ਮ ਦਿਲ ਿੀ ਇੱਕ ਦਕਸਮ ਿੀ ਕੰਧ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਦਜਹੜੀ ਸੱਜੇ ਤੇ 
ਿੱਬੇ ਪਾਦਸਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦਵੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਛੇਕ ਵੇਿੇ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਮਾਂਿਰੂ 
ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਿੇ ਿੌਰੇ ਕਾਰਨ ਪਏ ਦਵਗਾੜ ਿੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਕਸਮ ਿੇ ਦਵਗਾੜ ਿੀ ਮੁਰੰਮਤ 
ਵਾਸਤੇ ਸਰਜਰੀ ਿੁਆਰਾ  ਜਾਂ ਤਰੋਪੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚੇਪੀ ਲਗਾ ਕੇ 
ਬੰਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਚੇਪੀ ਮਸਨੂਈ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਿੇ ਦ੍ਸ਼ੂ 
ਿੇ ੍ੁਕੜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।
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ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ

ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਨ ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਿੇ ਲੈਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ 
ਪੈਕਜੇ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।

ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਮਨਸੂਖ਼ੀ

ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਦਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ 
ਜਾਂ ਵੇਦ੍ੰਗ ਦਲਸ੍ ਦਵੱਚ ਵੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਦਮਤੀ ਬਿਲ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਦਮਤੀ ਬਿਲ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਜੰਨੀ 
ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚਣਾ ਿੇਵਾਂਗੇ।

ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ

ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਲ 
‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਨਮਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿ ੇਨੇੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼-ਦਮਸੀਸਾਗਾ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦਲਜਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ 
ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਦਵਿ ੇਹੋਵ ੋਤਾਂ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ੍ੀਮ ਸਰਜਰੀ 
ਲਈ ਦਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱੁਈਆ 
ਕਰੇਗੀ।

ਦਸਹਤ ਦਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ

ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਹੇਠ ਿਰਜ ਅਨੁਸਾਰ 
ਮਦਹਸੂਸ ਹੁੰ ਿਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕ੍ਰ ਅਤੇ 
ਕਾਰਡੀਐਕ ਕੇਅਰ ਕੁਆਰਡੀਨੇ੍ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਛਾਤੀ ਦਵੱਚ ਿਰਿ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਜਹੜੀ ਪਦਹਲਾਂ ਨਾ ਹੋਈ 
ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮੰਿੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੋਵੇ 
ਜਾਂ ਜਿੋਂ ਅਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰ ਿੀ ਹੋਵੋ।

• ਪਦਹਲਾਂ ਕਿੇ ਏਨਾਂ ਸਾਹ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮੰਿਾ ਹੋਵੇ 
ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਚੜ੍ਹਿਾ ਹੋਵੇ

• ਚੱਕਰ ਆਉਂਿੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਾ ਿੌਰਾ ਪੈਂਿਾ ਹੋਵੇ

• ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਦਗੱਦ੍ਆਂ ਦਵੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਿੀ ਸੋਜ

• ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਿੀਲੀ ਆਵੇ

ਜੇ ਹੇਠ ਿਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਹਸੂਸ ਹੁੰ ਿਾ ਹੋਵੇ

•  ਦਿਲ ਿੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਿੀ ਧੜਕਣ ਜੋ ਪਦਹਲਾਂ ਕਿੇ 
ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਦਲਆਉਂਿੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਿੇ ਹੋਵੋ

• 2-3 ਦਮੰ੍ਾਂ ਪੱਛੋਂ ਘ੍ਿੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

•  ਛਾਤੀ ਿੀ ਿਰਿ, ਭਾਰੀਪਣ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਜਹੜੀ 
ਨਾਈ ਰ੍ਿੋਗਲਾਈਸਰੀਨ ਸਪਰਿੇਅ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੰੁਿੀ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਤ ਦਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਆਈ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹੋਵ ੋਜਾਂ ਕਈੋ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਸ਼ਨ 
ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕ ੇ(905) 848-7501 ‘ਤੇ ਕਾਰਡੀਐਕ 
ਸਰਜਰੀ ੍ਰੀਆਜ਼  ਕਆੁਰਡੀਨੇ੍ਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦਤਆਰੀ 
ਕਰਨੀ
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ:

• ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਜਹੇ ਦਵਅਕਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਪਵਗੇੀ 
ਜੋ ਮਿਿ ਲਈ ਰਾਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ 
ਦਵੱਚ ਠਦਹਰੇ। ਜੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿਰੌਾਨ ਘਰ ਦਵੱਚ ਕਈੋ ਮਿਿ 
ਨਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕ,ੇ ਸਰਜਨ ਿ ੇਿਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ੍ਰੀਆਜ਼ 
ਕਆੁਰਡੀਨੇ੍ਰ ਨੰੂ ਸਦੂਚਤ ਕਰੋ।

• ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਘੱ੍ੋ ਘੱ੍ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਕਉਂਦਕ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ 
ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕ੍ਰ ਿੀਆਂ ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈਂ੍ਾਂ 
‘ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰੋ। 
ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਸੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਇੰਨਸ਼ੁਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਾਸ ਕਮਰਸ਼ਲ ਪੱਧਰ ਿਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਸੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਮੁੜ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ 
ਗਰਾਸਰੀ ਖ਼ਰੀਿਨੀ, ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਲਾਂਡਰੀ ਅਤੇ ਯਾਰਡ ਦਵਿੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਿ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ 
ਲਈ ਮਿਿ ਿਾ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਧਨ: ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕ੍ਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰੈਕ੍ੀਸ਼ਨਰ  
ਲੱਭਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ 

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੁਨੈਕ੍: http://www.health.gov.on.ca/
en/ms/healthcareconnect/public/ 

•  ਭੋਜਨ  ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰੱਿੋ।

•  ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਲੈ ਲਉ (ਲਗਭਗ ਿੋ ਤੋਂ ਦਤੰਨ ਮਹੀਨੇ 
ਿੀ ਛੱੁ੍ੀ) ਅਤੇ ਦਬਮਾਰੀ ਿੀ ਛੱੁ੍ੀ ਿੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਜਾਂ 
ਐਪਂਲਾਇਮੈਂ੍ ਇੰਨਸ਼ੁਰੈਂਸ ਿਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਉ।

• ਦਕਸੇ ਵੀ ਅਦਜਹੀ ਡਾਕ੍ਰੀ/ਸਰੀਰਕ/ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ 
ਸਦਥਤੀ ਦਜਹੜੀ ਸੇਹਤਯਾਬੀ ਜਾਂ ਛੱੁ੍ੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਣ 
‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਿੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ 
੍ਰੀਏਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇ੍ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਘਰ ਦਵਿੇ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ 
ਤਾਂ ਦਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਿੇ ਦਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ 
ਦਵਚਾਰ-ਵ੍ਾਂਿਰਾ ਕਰੋ।
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ਪਰਿੀ-ਆਪ ਕਦਲਨੀਕ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿ ੋਹਫ਼ਤੇ ਪਦਹਲਾਂ 
ਪਰਿੀ-ਆਪ ਕਦਲਨੀਕ ਜਾਣ ਲਈ ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈ੍ਂ  
ਬਣਾਉਣੀ ਪਵਗੇੀ। ਕਦਲਨੀਕ ਦਵਿ ੇਤੁਹਾਡੀ 
ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈ੍ਂ  ਨੰੂ ਕੁਝ ਘੰ੍ ੇਲੱਗਣਗੇ। ਸਰਜਨ ਿਾ 
ਿਫ਼ਤਰ ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਦਮਤੀ ਿਵੇਗੇਾ ਉਿੋਂ 
ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦਲਨੀਕ ਿੀ ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈ੍ਂ  ਿੀ ਦਮਤੀ 
ਿੱਸ ਿਵੇਗੇਾ। ਆਪਣੀ ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈ੍ਂ  ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਿਾ ਪੀ ਸਕਿ ੇਹੋ।

ਆਪਣੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਿੀ ਦਵਦਜ਼੍ ਿੌਰਾਨ:

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ੍ਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਿਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਵੇਿੇਗਾ

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਮਲੇਗੀ

•  ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਿੇ ੍ੈਸ੍, ਅਲੈ਼ਕ ਰ੍ਿੋਕਾਰਡੀਉਗਰਾਮ 
(ECG) ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਿੇ ਐਕਸ-ਰੇਅ (ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
੍ੈਸ੍ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਕਾ ਰੱਿਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੈ) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਪਰਿੀ-ਆਪ ਕਦਲਨੀਕ ਦਵਿ ੇਇਹ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ 
ਦਲਆਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ:

• ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਦਗਆ “ ਸਰਜੀਕਲ ਪੈਕਜੇ ” ਵਾਲਾ 
ਲਫ਼ਾਫਾ (ਇਹ ਦਕਤਾਬਚਾ ਰੱਿ ਲਉ)

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਾਫ਼ ੇਦਵੱਚਲੀ ਮਕੰੁਮਲ ਕੀਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ 
ਪਰਿਸ਼ਣਾਵਲੀ 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਾਈਆਂ, ਸਮਤੇ ਵਾਦ੍ਦਮਨਜ਼ ਅਤੇ 
ਸਪਲੀਮੈ੍ਂ ਸ ਿੇ

Pre-Operative Clinic Trillium Health  
Partners Queensway Health Centre  

150 Sherway Drive, Toronto,  
ON M9C 1A5
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ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਵਿ ੇਸਰਜਰੀ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਸਵਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਿਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਲਆ 
ਜਾਵਗੇਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਦਸਆ ਜਾਵਗੇਾ ਦਕ ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ 
ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ -ਦਮਸੀਸਾਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿੀ ਸਾਈ੍ “ ਸਰਜੀਕਲ 
ਚੈੱਕ-ਇੰਨ ” ਵਾਸਤੇ ਦਕਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ

ਕਦਲਨੀਕ ਦਵੱਚ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਕ੍ਰ ਹੇਠ ਿਰਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 
ਹਿਾਇਤ ਿੇਵੇਗਾ:

•  ਅਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਆਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਾਣੀ ਜਾਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ

•  ਦਜਵੇਂ ਹਿਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਿਵਾਈ ਪਾਣੀ ਿੀ 
ਇੱਕ ਚੁਸਕੀ ਨਾਲ ਲਉ

•  ਆਪਣੇ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਐ ਂ੍ ੀਬਾਇਦ੍ਕ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉ

•  ਜੁਲਾਬ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਦਸਪੋਜੇ਼੍ਰੀ ਲਉ

• ਜਰਮ ਨਾਸ਼ਕ ਸਾਬਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲਉ

ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਦਲਸ੍

•  ਮੇਕ-ਅੱਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੇਲ ਪਾਦਲਸ਼ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ

• ਦਕਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੇ ਗਦਹਣੇ ਨਾ ਪਾਉ; ਭਾਵ ਅੰਗੂਠੀ, ਘੜੀ, ਗਲੇ 
ਿਾ ਹਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਿੇ ਤਾਂ 
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਕਸੇ ਜੌਹਰੀ ਨੰੂ ਕੱ੍ ਿੇਣ ਲਈ ਕਹੋ

•  ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਧਾਰਦਮਕ ਜਾਂ ਸਦਭਆਚਾਰਕ ਵਸਤਾਂ 
ਉਤਾਰ ਲਉ

• ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਨਸ਼ੁਰੈਂਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਾਲ ਦਲਆਉ

•  ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਿਰਲੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਇਹ ਦਕਤਾਬਚਾ ਰੱਿ ਲਉ) ਨਾਲ ਦਲਆਉ

•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿੇ ਤਾਂ ਿੁਭਾਸ਼ੀਆ ਨਾਲ 
ਦਲਆਉ

•  ਡੈਂਚਰਜ਼ (ਮਸਨੂਈ ਿੰਿ) ਐਨਕਾਂ, ਹੀਅਦਰੰਗ ਏਡਜ਼ 
ਵਾਲੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਦਲਆਉ

•  ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਈਡ ਿਾ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰ ਲਉ

ਯਾਿ ਰੱਿ:ੋ

ਆਪਣ ੇਪਦਰਵਾਰ ਜਾਂ ਿਸੋਤ ਨੰੂ ਕਹੋ ਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ 
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰਾਤ ਠਦਹਰਣ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਨਾਲ ਲੈ 
ਕ ੇਆਉਣ

ਵਸਤਾਂ ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪਵਗੇੀ:

•  ਮੂਹਦਰਉਂ ਿੁੱ ਲ੍ਹਾ ਚੋਗ਼ਾ

•  ਸਦਲੱਪਰ ਦਜਹੜੇ ਦਤਲਕਿੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਦਹਜੇ ਪੈ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਿੌੜਨ ਲਈ ਸ਼ੂਜ਼

•  ਿੰਿਾਂ ਿਾ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ੍ੂਥਪੇਸ੍

•  ਅਲੈਕਦ ਰ੍ਿਕ ਸ਼ੇਵਰ

•  ਿੂਜੀਆਂ ਦਨੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਦਡਉਡਰੈਂ੍

•  ਿੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਤੇ ਅਰਾਮਿਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਦਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਾ ਸਕਿੇ 
ਹੋ

•  ਔਰਤਾਂ ਲਈ,  ਘੱ੍-ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਦਮਆਂ ਵਾਲੀ 
ਪੁਰਾਣੀ ਨਰਮ ਅੰਗੀ 

•  5-7 ਅੰਡਰਵੇਅਰ

•  ਇਹ ਦਕਤਾਬਚਾ 

Trillium Health Partners Mississauga Hospital 
100 Queensway West, Mississauga, 

 ON L5B 1B8
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ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉ!

ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਗਦਹਣੇ, ਕਰੈਦਡ੍ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 
ਰੁਪਈਆ-ਪੈਸਾ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਦਰਵਾਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਉ। ਜੇ 
ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਸਦਕਉਦਰ੍ੀ ਬਾਕਸ ਦਵੱਚ ਰੱਿੇ 
ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ

ਡੇਅ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਚੈੱਕ ਇੰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਪੱਛੋਂ, ਪਦਰਵਾਰ ਿਾ 
ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਿੋਸਤ, ਜਿੋਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 
ਦਵੱਚ ਿਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੇ, ਉਿੋਂ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਦਹਰ ਸਕਿੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿੇਵੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਿੋਰਾਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਕ੍ਮਈ ਸੰਭਾਲ ਏਰੀਏ 
ਿੇ ਬਾਹਰ ਸਦਥਤ ਇੰਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਰੂਮ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਿੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਲੰ੍ੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥਣ ਿੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਵੱਚ ਕਈ 
ਲਾਈ੍ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਦਜਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਡਾਕ੍ਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਾਈ ਿੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਦਥਲ ਹੋ ਜਾਉ 
ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸੌਂ ਜਾਉ। ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਦਕਸਮ 
‘ਤੇ ਦਨਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਜਰੀ ਦਵੱਚ ਦਤੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰ੍ੇ ਲੱਗ 
ਸਕਿੇ ਹਨ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਿੌਰਾਨ 
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ 
ਿੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਿੱਸੇਗੀ ਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦਕਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਦਪੱਛੋਂ

ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਇੰਨ੍ੈਨਦਸਵ 
ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍ (CSICU) ਦਵੱਚ ਦਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ 
ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਪੱਛੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਿੇ ਵੇਦ੍ੰਗ ਰੂਮ ਦਵੱਚ 
ਆਵੇਗਾ। 
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ਇਹ ਭਾਗ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ:

ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ (p.23) 
ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਇਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍ 
(CSICU) ਦਵਿੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ (p. 24)
ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਯੂਦਨ੍ (CVU2J) ਦਵਿੇ 
ਦਸਹਤਯਾਬੀ (p.26)

ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ 
ਦਸਹਤਯਾਬੀ

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ 
(p.27)
 ਆਮ ਲੱਛਣ (p. 29)
ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ (p.36) 
ਮਿਿ ਕਿੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ (p.38)
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ਪਦਰਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਪਦਰਵਾਰ ਿਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਿੋਸਤ ਚੁਣ ਲਉ ਦਜਹੜਾ 
ਪਦਰਵਾਰ ਿੀ ਤਰਫੋਂ ਗਤਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਜਹਾ ਦਵਅਕਤੀ 
ਮੁੱ ਿ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ 
ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿੀਯ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਇਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍ (CSICU) 
ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਿੇ ਹਾਂ ਦਕ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਕੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਕ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਹੋਣ ਿੌਰਾਨ ਪਦਰਵਾਰ ਿੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਰਿੀਯ 
ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਹਤਯਾਬੀ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (CSICU) ਦਵੱਚ ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰਨ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਪਦਰਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿੇ 
ਇਲਾਜਮਈ ਸਮੇਂ ਦਵੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿੀਆਂ 
ਹਨ।

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (CSICU) ਦਵਿੇ ਪਹੁੰ ਚਿੇ 
ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ 
ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਿਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੀਯ ਜੀਅ ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿੇ ਹਾਂ ਦਕ 
ਉਡੀਕ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਬਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਹੰਿੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ 
ਲਈ ਉਹ ਅਦਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇ੍ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਵਲ 
ਦਵਸੇਸ਼ ਸੂਰਤਾਂ ਦਵੱਚ, ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (CSICU) ਦਵਿੇ 
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਸਰਫ਼ ਿੋ ਦਵਅਕਤੀ ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ, 
ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰਨ ਿਾ ਸਮਾਂ ਹੇਠ ਿਰਜ ਸਮੇਂ ਦਵੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ:

• ਹਰ ਰੋਜ਼ 7:15 ਤੋਂ 8:00 ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਅਤੇ 7:15 ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 
8:00 ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਦਸ਼ਫ਼੍ ਬਿਲੀ, 
ਦਰਪੋਰ੍ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਿੂਜੇ ਸਮੇਂ ਦਵੱਚ, ਸਮੇਤ ਿੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੇ, ਪਰਿੋਸੀਜਰਜ਼, ੍ੈਸ੍ 
ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਿੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਪਰਾਈਵਸੇੀ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਮਰਯਾਿਾ ਿਾ ਸਦਤਕਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦਵਦਜ਼੍ਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ 

ਿਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਵਦੇ੍ੰਗ ਰੂਮ ਦਵੱਚ ਵਲੰ੍ੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਇੰਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕਅੇਰ ਯਦੂਨ੍ 
(CSICU) ਿ ੇਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਇੰਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕਅੇਰ ਯਦੂਨ੍ (CSICU) 
ਿਾ ਫਨੋ 905-848-7178 ਹੈ।

ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਯੂਦਨ੍ (CVU 2J)  ਲਈ ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰਨ 
ਿਾ ਸਮਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ, ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼੍ 
ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਦਨਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਦਰਵਾਰ ਿ ੇਮੈਂਬਰ ਦਕਸ ੇਸਮੇਂ ਵੀ 
ਕਾਰਡੀਉਵਸੈਕਲੁਰ ਯਦੂਨ੍ (CVU 2J)  ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰ ਸਕਿੇ 
ਹਨ। ਯਾਿ ਰੱਿ ੋਦਕ ਰਾਤ ਿ ੇਸਮੇਂ (10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ 
ਸਵਰੇ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਦਜ਼੍ਰ ਅਮਰਜੰਸੀ ਦਡਪਾਰ੍ਮੈ੍ਂ  ਰਾਹੀਂ 
ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਰੌਾਨ ਿਾਖ਼ਲ ਿੇ 
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ  ਿਰਵਾਜੇ਼ ਬੰਿ ਹੰੁਿ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਦਜ਼੍ਰ ਵੱਲੋਂ 
ਨਰਦਸੰਗ ਸ੍ਸ਼ੇਨ ਦਵਿ ੇਦਕਸ ੇਨੰੂ ਿੱਸਣਾ ਪਵਗੇਾ ਦਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਦੂਨ੍ ਦਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ੇਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 
ਿ ੇਸਮੇਂ ਿਰੌਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿਾ ਆਿਰ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ।

ਪਦਰਵਾਰ ਿ ੇਦਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਿਸੋਤ ਿਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਹੋਣਾ 
ਅਦਤ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਅਤੇ ਥਕਾਵ੍ ਪੈਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰੁਿਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਬਰੇਕ ਲੈਣ, ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ 
ਅਤੇ ਭਜੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਦਹਤ ਕਰਿ ੇਹਾਂ। ਘਰ ਜਾ ਕ ੇਸਣੌਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫ਼ਨੋ ਕਾਲਾਂ

ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਯੂਦਨ੍ (CVU 2J)  ਿੇ ਨਰਦਸੰਗ 
ਸ੍ੇਸ਼ਨ ਿਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 905-848-7168 ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਮਰੇ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 905-848-7580 ਐਕਸ੍ੈਨਸ਼ਨ 
62 ( ਇਸ ਦਪੱਛੇ ਿੋ ਹੰਿਦਸਆਂ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ) 
ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਉਨਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਅੱਪਡੇ੍ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਵਅਕਤੀ ਨਰਦਸੰਗ ਸ੍ੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ 
ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਦਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਨਰਸਾਂ ਿੀ ਦਸ਼ਫ਼੍ ਿੀ ਬਿਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
7:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 8:00 ਸਵੇਰ ਜਾਂ 7:00 ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 8:00 
ਸਵੇਰ ਿੌਰਾਨ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ
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ਜਿੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (CSICU) ਦਵਿੇ ਪਹੁੰ ਚਾਅ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪਦਰਵਾਰ ਲਗਭਗ 45 ਦਮੰ੍ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰ੍ੇ ਦਵੱਚ 
ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਅੰਿਰ, 
ਦਜੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦ੍ਕਾਉਣ 
ਲਈ ਸ੍ਾਫ਼ ਨੰੂ ਸਮਾਂ ਦਮਲ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਦਰਵਾਰ ਪਾਸ ਛੱਡ 
ਆਉ। ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (CSICU) ਦਵੱਚ ਰੇਡੀਊ, ਫੁੱ ਲ, 
ਕੱਪੜੇ, ਭੋਜਨ, ੍ੀ ਵੀ ਜਾਂ ਿੂਜੇ  ਤੁਹਦਫ਼ਆਂ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।  
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਨਰਭਰ 
ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (CSICU)

ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਦਹਣ ਿੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਪੱਛੋਂ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਯੂਦਨ੍ (CVU 2J)  ਦਵੱਚ ਭੇਜ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (CSICU) ਦਵਿੇ ਹੋਣ ਿੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ

•  ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (CSICU) ਦਵੱਚ ਹੰੁਿੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਦ੍ਊਬਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨੀ੍ਰ 
ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜੋ਼-ਸਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ੍ੀਮ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮਿਾਇਕ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੰਨਤੀ ‘ਤੇ 
ਦਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿਣ ਦਵਚ ਮਿਿ ਦਮਲਿੀ ਹੈ।

•  ਪਦਹਲੇ ਕੁਝ ਘੰ੍ੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱ ਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ 
ਪੱਛੋਂ ਨੀਂਿ ਿੁੱ ਲ੍ਹਣ ਦਪੱਛੋਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਿ ਲਈ ਿਵਾਈ ਦਿੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 48 ਘੰਦ੍ਆਂ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਦ੍ਆਂ ਦਪੱਛੋਂ 
ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਿ ਿੀ ਿਵਾਈ ਦਿੰਿੀਆਂ ਰਦਹਣਗੀਆਂ। 
48 ਘੰਦ੍ਆਂ ਦਪੱਛੋਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਿ ਿੀ ਿਵਾਈ ਉਿੋਂ ਹੀ 
ਿੇਣਗੀਆਂ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ।

•  ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਂਿ ਿੁੱ ਲ੍ਹੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘ 
ਦਵੱਚ ਦ੍ਊਬ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦਜਹੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 
(ਵੈਂ੍ੀਲੇ੍ਰ) ਿੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿੇ ਯੋਗ ਜਾਂਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਊਬ ਉਤਾਰ 

ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਿਾ 
ਨਕਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਦ੍ਊਬ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ 
ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੇ ਦਵੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ।

• ਜਿੋਂ ਤੀਕ ਦ੍ਊਬ ਹ੍ਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਵੇਿਣ ਲਈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ 
ਤਹਾਨੰੁ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਰ ਦਹਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹੰੁਗਾਰਾ 
ਿੇਣ ਲਈ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਿਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

• ਛਾਤੀ ਦਨਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਛਾਤੀ ਿ ੇਜ਼ਖ਼ਮ 
ਿ ੇਦਬਲਕਲੁ ਹੇਠਾਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਦਧਕ ਤਰਲ 
ਪਿਾਰਥ ਿਾ ਦਨਕਾਸ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੋਂ ਦਨਕਾਸ ਬੰਿ ਹੋ 
ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਜਾਂ ਿ ੋਦਿਨ ਦਪੱਛੋਂ 
ਦ੍ਊਬਾਂ ਨੰੂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਅੰਿਰ ਕਥੇੈ੍ਰ (catheter) ਜਾਂ ਦ੍ਊਬ 
ਪਈ ਹੋਵਗੇੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਦਚੰਤਾ 
ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗੇਗਾ ਦਕ ਇਸ ਦ੍ਊਬ ਕਾਰਨ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਿ ੇਿ ੋਦਿਨ ਦਪੱਛੋਂ 
ਸਵਰੇ ਨੰੂ ਇਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨੰੂ ਲੱਗੇਗਾ ਦਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ 
ਲੱਗਿੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੀ ਮਦਹਸਸੂ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦਵੱਚ 
ਦਕਉਂਦਕ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਸਭੁਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਜਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਯੂ 
(CSICU) ਦਵਿ ੇਪਹੰੁਚਗੇੋ, ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਨੀਂਿ ਿੁੱ ਲ੍ਹਣ ਤੋਂ 
ਪਦਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦਨੱਘ ਿਣੇ ਲਈ ਦਵਸਸ਼ੇ ਗਰਮ 
ਕੰਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।

• ਆਮ ਕਰਕ,ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਚਹਰਾ, ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸਜੇੁ ਹੋਏ ਜਾਂ 
“ਫ਼ੁੱ ਲੇ ਹੋਏ “ ਲੱਗਣਗੇ।  ਇਹ ਸਭੁਾਵਕ ਹੀ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ 
ਸਰਜਰੀ ਿਰੌਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਰਲ ਪਿਾਰਥ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 
ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਜਰੀ ਉਪਰੰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ 
ਇਸ ਤਰਲ ਪਿਾਰਥ ਤੋਂ ਛੁ੍ਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।

ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਇਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ 
ਯੂਦਨ੍ (CSICU) ਦਵਿੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ
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•  ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਦਪਸ੍ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦਬਸਤਰੇ ਿੀ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਉਣਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿ ੇਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ 
ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘੰਗਣ ਿ ੇਯਗੋ ਢੰਗ ਵੀ ਦਸਿਆਉਣਗੇ।

ਡੂੰ ਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਡੂੰ ਘਾ 
ਸਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿੰਘਣ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਿੇ ਤੋਪੇ ਨਹੀਂ ੍ੁੱ ੍ਿੇ।

ਡੂੰ ਘਾ ਸਾਹ ਅੰਿਰ ਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

• ਅਰਾਮਿਾਇਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ( ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਲੇ੍ਣਾ) ਿਾ ਪਤਾ 
ਕਰੋ

• ਆਪਣੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੰੂ ਦਸਦਥਲ ਕਰ ਲਉ

• ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਕੱਢੋ

• ਦਜੰਨਾ ਡੂੰ ਘਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਅੰਿਰ ਨੰੂ 
ਦਿੱਚੋ (ਦਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਾਂ ਿੀ ਸੁਗੰਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ)

• ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ

ਿੰਘਣਾ ਦਕਵੇਂ ਹੈ

ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗੇ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਿੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਿੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 
ਿੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰੂ ਦਸਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱ ੍ ਲਉ ਅਤੇ ਦਫ਼ਰ 
ਿੰਘੋ। ਿੰਘਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ ਪਰ ਘੱ੍ ਿੁੱ ਿਿਾਈ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਰਹਾਣੇ ਨੰੂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਰੱਿੋ

ਮੁਿਰਾ

ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰੁਿੇ ਹੋ, ਇਹ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਿਰਾ (ਬੈਠਣ-ਿਲੋਣ ਿੀ ਹਾਲਤ) 
ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਮੁਿਰਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਿੇ ਹੋ।
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ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਪੱਛੋਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ 
ਇੰਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍ ਤੋਂ ਬਿਲ ਕੇ ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ 
ਯੂਦਨ੍ ਦਵੱਚ ਪਹੰੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਇਂਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍ ਦਵੱਚ ਦਨਕ੍ੀ ਮਾਦਨ੍ਦਰੰਗ 
ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਮਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍ ਦਵੱਚੋਂ 
ਬਿਦਲਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਦ੍ਊਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਦਨ੍ਰ ਉਤਾਰ ਲਏ 
ਜਾਣਗੇ। ਚੁਕਵੇਂ ਹਾਰ੍ ਮਾਦਨ੍ਰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੇਿਿੇ ਰਹਾਂਗੇ। 

ਜਿੋਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਿੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਤੁਸੀਂ 
ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਯੂਦਨ੍ ਦਵੱਚ 
ਰਹੋਗੇ। ਦਜਉਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ੍ੀਮ ਤੁਹਾਡੀ 
ਛੱੁ੍ੀ ਿੀ ਦਮਤੀ ਯਾਿ ਕਰਵਾਉਂਿੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬੁਦਨਆਿੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ, ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲ ਰਦਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਚਾਹੇਗੀ ਦਕ ਜਾਗਿੇ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਤੰਨ 
ਬੁਦਨਆਿੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰੋ:

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ( ਦਪਹਲਾ ਦਿਨ), ਹੇਠ ਿਰਜ ਕੰਮ 
ਤੁਸਾਂ ਦਕਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਆ ਜਾਵੇਗਾ 

• ਦਬਸਤਰੇ ( ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸੌਂ ਸਕਿੇ ਹੋ) ਦਵੱਚ ਪਾਸਾ 
ਦਕਵੇਂ ਬਿਲਣਾ ਹੈ

• ਉਠਣਾ ਅਤੇ ਦਬਸਤਰੇ ਿੀ ਅੱਸੀ ‘ਤੇ ਦਕਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ

• ਿੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੈਠਣਾ

• ਕੁਝ ਕਿਮ ਪੁੱ ੍ਣੇ

• ਦਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਦਕਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਿੂਜੇ ਦਿਨ (ਦਿਨ ਿੋ)

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦਵੱਚ ਦਕਸੇ ਿਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਦਪਸ੍ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਸੇਗਾ ਦਕ ਦਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 
ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵੱਚ ਦਤੰਨ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਕਿਮ

ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਵੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਿਾ 
ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ

ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ

ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਦਪਸ੍ ਜਾਂ ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਪੀ ਅਦਸਸ੍ੈਂ੍ ਿੇ ਨਾਲ 
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤਰੋ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹੋਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪਦਹਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਵਰਤਿੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ 
ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਵੀਆਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਸਰਜਰੀ ਯੂਦਨ੍ 
(CVU2J) ਦਵਿੇ ਦਸਹਤਯਾਬੀ

1. ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਿੇ ਹੋਵੋ,  ਹਰ ਘੰ੍ੇ 10 
ਵਾਰੀ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲਉ। ਸਾਰੇ 10 ਸਾਹ ਇੱਕ 
ਤੋਂ ਦਪੱਛੋਂ ਨਾ ਲਉ,  ਸਗੋਂ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹ 
ਲਉ।

2. ਜਿੋਂ ਿੰਘ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਿੰਘੋ। ਆਪਰੀ 
ਛਾਤੀ ਿੇ ਜ਼ਿਮਾਂ ਿੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਦਸਰਹਾਣੇ 
ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

3. ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦਗੱ੍ੇ ਨੰੂ ਚੱਕਰ ਦਵੱਚ 
ਘੁਮਾਉਂਿੇ ਰਹੋ/ ਦਗੱ੍ੇ ਨੰੂ ਉਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਰਿੇ 
ਰਹੋ।
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ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਦਪਸ੍ ਜਾਂ ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਪੀ ਅਦਸਸ੍ੈ੍ਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦਮਲ ਕ ੇਘਰ ਦਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਕਸਰਤ ਿ ੇਪਰਿਗੋਰਾਮ ਿੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਖ਼ੂਨ ਿ ੇਪਰਵਾਹ 
ਦਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਦਲਆਉਣ ਅਤੇ ਅਕੜਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਕਰ 
ਸਕਿ ੇਹੋ। ਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ ਦਜਹੜੀਆਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਦਪਸ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਣੁਿਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਦਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਤਰਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਯਾਿ ਰੱਿ ੋਦਕ ਉਦਚਤ 
ਮਿੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਗੱ੍ ੇਨੰੂ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਰਨਾ/ ਦਗੱ੍ ੇਨੰੂ ਚੱਕਰ ਦਵੱਚ ਘਮੁਾਉਂਿੇ 
ਰਦਹਣਾ: ਬੈਦਠਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਦਬਸਤਰ ਦਵੱਚ ਲੇ੍ ੇਹੋਇਆਂ ਦਜੰਨੀ 
ਵਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਆਪਣ ੇਪੈਰ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਿੇ ਰਹੋ ਜਾਂ 
ਚੱਕਰ ਦਵੱਚ ਘਮੁਾਉਂਿ ੇਰਹੋ। 

 

ਅੱਡੀ ਨੰੂ ਤਲਕਾਉਂਿੇ ਰਦਹਣਾ: ਦਪੱਠ ਭਾਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਉ, 
ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਨੰੂ ਦਬਸਤਰੇ (ਗੋਡੇ ਨੰੂ ਝੁਕਾ ਕੇ) ਿੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 
ਹੇਠਾਂ ਤਲਕਾਉਂਿੇ ਰਹੋ। ਦਿਨ ਦਵੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਲੱਤ ਨੰੂ 5 
ਵਾਰੀ ਿਹੁਰਾਉ।

ਲੱਤਾਂ: ਬੈਦਠਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੰੂ ਹੌਲੇ ਦਜਹੇ ਦਸੱਧੀ 
ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਦਵੱਚ 3 
ਵਾਰੀ, ਹਰੇਕ ਲੱਤ ਨੰੂ 5 ਵਾਰੀ ਿਹੁਰਾਉ

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ 
ਦਕਦਰਆਵਾਂ
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ਗਰਿਨ: ਬੈਦਠਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਵੇਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ 
ਦਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉ ਜਿੋਂ ਤੀਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱਚ ਮਦਹਸੁਸ ਨਾ 
ਹੋਵੇ।  ਦਿਨ ਦਵੱਚ 3 ਵਾਰੀ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ 5 ਵਾਰੀ ਿਹੁਰਾਉ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਿੇ ਨੇ ਤਾਂ ਝੱ੍ਪੱ੍ ਬੰਿ ਕਰ 
ਦਿਉ।

ਧੜ:  ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਮੂਹਰੇ ਬਾਹਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿੂਜੇ 
‘ਤੇ ਕਰਾਸ ਕਰ ਲਉ। ਲੱਕ ਨੰੂ ਮੋੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਪਛਾਂਹ ਨੰੂ 
ਵੇਿੋ। ਦਿਨ ਦਵੱਚ 3 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਵਾਰੀ ਤੇ ਿੂਜੇ ਪਾਸੇ 
ਵੀ 5 ਵਾਰੀ ਿਹੁਰਾਉ।

ਮੋਢੇ ਝਾੜਨਾ: ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਿੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਦਢਆਂ ਨੰੂ 
ਦਪਛਾਂਹ ਨੰੂ ਚਕਰ ਦਵੱਚ ਘੁਮਾਉ। ਦਿਨ ਦਵੱਚ 3 ਵਾਰੀ, 5 ਵਾਰੀ 
ਿਹੁਰਾਉ। 

ਬਾਹਵਾਂ: ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਦਸਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਦਲਜਾਉ।  
ਦਿਨ ਦਵੱਚ 3 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਦਫਰ ਿੂਜੀ ਬਾਂਹ 5 ਵਾਰੀ 
ਿਹੁਰਾਉ।

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ 
ਦਕਦਰਆਵਾਂ



29

ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 
ਹੰੁਿਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ 
ਲੱਛਣ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ 
ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਦਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ। 
ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ 
ਜਾਂ ਉਸ ਦਪਛੋਂ, ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੰੁਿੇ ਹੋ, 
ਵਾਪਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

ਆਮ ਲੱਛਣ

ਨੋ੍: ਇਹ ਦਸਰਫ਼ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ 
ਿੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਵੱਿ ਵੱਿ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।

1. ਥਰਥਰਾਹ੍ਾਂ (ਦਿਲ ਿੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਿੀ ਧੜਕਣ)

2. ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣਾ

3. ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਿਰਿ

4. ਸੋਜ (ਛਪਾਕੀ)

5.  ਘਬਰਾਹ੍ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ

6. ਥਕਾਵ੍ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਨੀ

7. ਨੀਂਿ ਨਾ ਪੈਣੀ

8.  ਭੁੱ ਿ ਨਾ ਲੱਗਣੀ

9.  ਕਬਜ਼ ਹੋਣੀ

10. ਮੂਡ ਬਿਲਿੇ ਰਦਹਣਾ

11.  ਗਲ ਿਰਿ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ

12.  ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ/ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿੀ ਸੰਭਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ 

ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼, 
ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਿੀ ਮਦਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਬਸਤਰੇ ਦਵੱਚ ਪਏ 
ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਰਸ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿਾ ਮਾਦਨ੍ਰ 
ਸ੍ਾਫ਼ ਨੰੂ ਚੌਕਸ ਕਰ ਿੇਵੇਗਾ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਾਕਾਇਿਗੀ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੜਕ ਦਰਹਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਦਜੱਠਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੰੁਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼, 
ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਿੀ ਧੜਕਣ ਜਾਂ “ ਦਿਲ ਿੌੜਿਾ ” ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦਤੰਨ 
ਘੰਦ੍ਆਂ ਦਵੱਚ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਪਰਿੋਫੈਸ਼਼ਨਲ ਿੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ 
ਦਿਲ ਿੀ ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਿੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ , ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਚੱਕਰ ਆਉਂਿੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹੋਵ ੋ
ਅਤੇ 5 ਦਮੰ੍ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਝੱ੍ਪੱ੍ 911 ‘ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਥਰਥਰਾਹ੍ਾਂ (ਦਿਲ ਿੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ 
ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਿੀ ਧੜਕਣ)
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ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣਾ ਸੁਭਾਵਕ 
ਹੰੁਿਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਕਦਰਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣਾ ਦਸਹਜੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
ਜਿੋਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਦਬਸਤਰੇ ਦਵੱਚ ਲੇ੍ੇ ਹੋਵੋ ਤੇ 
ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਿੱਸ ਦਿਉ।

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੰੁਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦਕਦਰਆ ਕਰਨੀ ਬੰਿ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਝੱ੍ਪੱ੍ 911 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲਤਾ 
ਕਾਰਨ ਸਾਹ  
ਚੜ੍ਹਿਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਦਜੱਠਣ ਿੇ ਗੁਰ

1.  ਦਫ਼ਦਜ਼ਏਥੈਰਦਪਸ੍ ਵੱਲੋਂ  ਦਸਿਾਏ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ 
ਅਤੇ ਿੰਘਣ ਿੇ ਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਕਰੋ।

2.  ਜੇ ਹੇਠ ਿਰਜ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਉ, ਅਰਾਮ ਕਰੋ, 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਥੈਰਦਪਸ੍ ਨੰੂ ਿੱਸ ਦਿਉ:

• ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਾ ਹੋਵੇ

• ਛਾਤੀ ਦਵੱਚ ਿਰਿ ਹੋਵੇ

•  ਛਾਤੀ ਦਵੱਚ ਿਬਾਉ ਜਾਂ ਦਿਚਾਉ ਹੋਵੇ

•  ਚਕਦਰਤ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹੋਵੋ

•  ਥਰਥਰਾਹ੍ਾਂ (ਦਿਲ ਿੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਿੀ ਕਣ) 
ਹੋਣ
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ਿਰਿ ਹਰ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕੋਦਜੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ। ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਹੁੰ ਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਰਸਾਂ ਿਰਿ ਲਈ (ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਨ੍ੈਨਦਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਦਨ੍ ਦਵੱਚ ਹੁੰ ਿੇ ਹੋ) ਨਸ ਿੁਆਰਾ ਜਾਂ 
ਗੋਲੀ ਿੇ ਰੂਪ ਦਵੱਚ ਿਵਾਈ (ਿਵਾਈਆਂ) ਦਿੰਿੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ 
੍ੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮਿਾਇਕ 
ਰਹੋ ਤਾਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਦਵੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ 
ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। 

ਸ੍ਾਫ਼ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱ ਛਿਾ ਰਹੇਗਾ ਦਕ ਅਰਾਮਿਾਇਕ 
ਮੁਿਰਾ ਦਵੱਚ ਅਤੇ ਕਦਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਪੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਿਰਿ ਿਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੀ ਿਰਿ ਨੰੂ 0 ਤੋਂ 10 ਤੀਕ ਿੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਿਰਸਾਉਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਦਛਆ ਜਾਂਿਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਿਰਿ 
ਦਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਦਹਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਨੰੂ ਿੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਕ 
ਿਰਿ ਵਧ ਜਾਵੇ ਿਰਿ ਿੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ 
ਪਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਸੌਿਾ ਹੰੁਿਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਿਿ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਦਕ ਿਰਿ 
ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਿਰਿ

0 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਿਰਿ ਨਹੀਂ          5 ਤੋਂ ਭਾਵ ਿਰਦਮਆਨੇ ਿਰਜੇ ਿੀ          10 ਿਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਸ਼੍ਮਈ

ਿਰਿ ਹੈ। ਿਰਿ ਿੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ੍ੀਚਾ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱ੍ ਰੱਿਣਾ ਹੈ।

ਿਰਿ ਿਾ ਪੈਮਾਨਾ

ਿਰਿ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਭਾਵੇਂ ਿਰਿ ਵੱਿ ਵੱਿ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਿ ਵੱਿ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਪਰ 
ਹੇਠ ਿਰਜ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਿਰਿ ਸਭ ਨੰੂ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ:

• ਛਾਤੀ, ਲੱਤ ਅਤੇ ਬਾਹਵਾਂ ਿ ੇਚੀਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਰਿ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਦੋਢਆਂ ਿ ੇਬਲੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਿਨ ਿੇ 
ਦਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਪੱਠ ਦਵੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। 
ਸਰਜਰੀ ਿਰੌਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿੀ ਹੱਡੀ ਵੱਿ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ (ਸਮਤੇ ਦਪੱਠ ਿੀਆਂ ਮਾਸ-
ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿ)ੇ ਨੰੂ ਦਿੱਦਚਆ ਦਗਆ ਹੰੁਿਾ ਹੈ।

• ਛਾਤੀ ਿੀ ਕੰਧ ਅੰਿਰ ਆਰ੍ਰੀਆਂ ( ਲੈਫ਼੍ ਇੰਨ੍ਰਨਲ 
ਮਾਮਰੈੀ ਆਰ੍ਰੀ) ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵਰਦਤਆ ਦਗਆ ਹੰੁਿਾ 

ਹੈ ਦਜਸ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਅਦਹਸਾਸ ਿੀ ਅਣਹੋਂਿ ਮਹਸਸੂ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।

•  ਜੇ  ਸਰਜਰੀ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਿੀ ਨਾੜੀ (ਰੇਡੀਅਲ਼ 
ਆਰ੍ਰੀ) ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਂਹ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 
ਚੀਰ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅੰਗੂਠੇ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਿੇ ਦਸਰੇ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਦਹਸਾਸ ਿੀ ਅਣਹੋਂਿ ਿਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਦਹਸਾਸ ਿੀ ਅਣਹੋਂਿ ਿਾ ਸੰਬੰਧ ਆਮ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਰਵਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਿੀ ਸੋਜ ਨਾਲ ਹੰੁਿਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਦਜਉਂ ਦਜਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੰੁਿੇ ਜਾਂਿੇ ਹੋ ਇਸ 
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
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• ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ “ਸਪਦਲੰ੍ 
” ਵਾਂਗ (ਛਾਤੀ ਿੀ ਸੁਰੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ) ਦਸਰਹਾਣਾ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੋਂ ਤੁਸਾਂ ਿੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਨੱਛ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹੱਸਣਾ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਹਚਕੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਸਰਹਾਣੇ ਨੰੂ ਘੁੱ ੍ ਕੇ 
ਰੱਿੋ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਿੋ।

• ਕੰਮ ਆਦਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਿਰਿ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਿਵਾਈ 
ਲਉ। ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੇਰਦਪਸ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦਫ਼ਰਦਿਆਂ-
ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱ੍ ਿਰਿ ਹੋਵੇ।

•  ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਜਹੀ ਵਸਤ 
ਦਜਵੇਂ ਦਕ  10 ਪਾਊਂਡ (ਪੌਂਡ) (5 ਪੌਂਡ ਪਰਿਤੀ ਹੱਥ) ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਹੈ.

•  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਡੰੂਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ‘ਤੇ 
ਦਧਆਣ ਕੇਂਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਦਹਜੇ ਦਸਦਥਲ ਹੋਣ ਿਾ ਯਤਨ 
ਕਰੋ।

•  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਿ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਿਾ , ਤਾਂ 
ਦਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕ੍ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 
ਤਾਂਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਿ ਲਈ ਿਵਾਈ ਘ੍ਾਈ-ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ 
ਜਾਂ ਬਿਲੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਜਿੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਿੇ ਹੋ, ਬਾਕਾਇਿਗੀ 
ਨਾਲ ਿਵਾਈ ਲੈਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ ਤਾਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਾਨਾ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ।

• ਿਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਾਈਆਂ ਿੇ ਮੰਿੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ 
ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਵੱਚ ਹੇਠ ਿਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਘੂਕੀ

• ਖ਼ਾਰਸ਼

• ਪੇ੍ ਦਵੱਚ ਗੜਬੜੀ

• ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ੍ੱ੍ੀ ਦਵੱਚ ਮੁਸ਼ਦਕਲ

• ਭਰਮ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਉਘੜਵੇਂ ਸੁਫ਼ਣੇ

ਜੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮੰਿੇ ਅਸਰਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਰਸ, ਨਰਸ 
ਪਰੈਕ੍ੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡਾਕ੍ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਹੰੁਿੀ ਿਰਿ ਨਾਲ ਦਨਜੱਠਣ ਲਈ ਗੁਰ

5 ਪੌਂਡ=2 ਦਲ੍ਰ (L) ਦਜਊਸ ਿਾ ਡੱਬਾ, 
ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ, ਿੰਡ ਜਾਂ ਚਾਰ 

10 ਪੌਂਡ = 4 ਦਲ੍ਰ  (3 ਛੋ੍ੇ ਥੈਲੇ)  ਿੇ 
ਆਲੂਆਂ ਿੇ ਵੱਡੇ ਥੈਲੇ, ਜਾ ਿੁੱ ਧ ਜਾਂ ਵੱਡੇ 

ਹਿਵਾਦਣਆਂ 4 ਵੱਡੇ 

• ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜੇ ਛਪਾਕੀ 
ਵੱਧ ਦਵਗੜ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਿੀ ਹਿਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 
ਬਆਿ ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਿੀ ਹੈ।

• ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਤਰਲ ਪਿਾਰਥ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅਗਵਾਈ 
ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ (24 ਘੰਦ੍ਆਂ ਦਵੱਚ 1.5 ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ 2 ਦਲ੍ਰ )

• ਲੱਤਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਕ ੇਰੱਿ।ੋ ਲੱਤ ਿੀਆਂ ਿਜੂੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਵੱਚੋਂ 
ਦਜਉਂ ਹੀ ਤਰਲ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਦਤਉਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ 
ਅੰਿਰਲੀ ਸਜੋ ਦਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਆਉਂਿਾ ਜਾਵਗੇਾ।

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਰੇੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਤੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਿੀ 
ਸਜੋ ਵਧ ਜਾਂਿੀ ਜੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿ ੋਦਿਨਾਂ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱਧ 
ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ ਿੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਸੋਜ  ਨਾਲ ਨਦਜੱਠਣ ਲਈ ਗੁਰ

ਸੋਜ (ਛਪਾਕੀ)
ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਵੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਿੀ 
ਹੈ।
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ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ, ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਅਦਜਹੀ ਹਾਲਤ ਦਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਿੇ 
ਹਨ ਦਜਸ ਨੰੂ ਘਬਰਾਹ੍ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿੇ ਦਚੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਿ ਰੱਿਣ 
ਿੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ, ਦਧਆਣ ਕੇਂਿਰਤ ਕਰਨ 
ਦਵੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਧਆਣ ਲਾਉਣਾ, ਮਨੋਕਲਦਪਤ 
ਲੋਕ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਸਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੱਧ 
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਦਮਲਿੀ ਹੈ।

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿ ੇਕਝੁ ਕਾਰਨਾਂ ਦਵੱਚ ਿਵਾਈਆਂ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦਵੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਹਰ ਦਸ਼ਫ਼੍ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਵੱਚ ਹੋਵ ੋਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ੍ੀਮ ਇਸ ਿ ੇਕਾਰਨਾਂ 
ਿੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਜਹਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰੇਗੀ ਦਜਸ 
ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਿਰਲੀਆਂ ਪੇਚੀਿਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿੀ ਦਮਆਿ ਘ੍ 
ਜਾਵ।ੇ ਇਲਾਜ ਦਵੱਚ ਿਵਾਈਆਂ ਿਣੇੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੀਆਂ 
ਹਨ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਕਝੁ ਦਿਨਾਂ ਦਵੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਘਬਰਾਹ੍ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦਵੱਚ ਕਠਨਾਈ ਆਉਂਿੀ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਉ 

• ਆਪਣੀ ਹੀਦਰੰਗ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉ

• ਆਪਣੀ ਨੀਂਿ/ ਜਾਗਣ ਿੇ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਦਨਣੰਤਰਤ ਕਰੋ (ਭਾਵ, 
ਦਿਨ ਿੌਰਾਨ ਘੱ੍ ਸੌਂਵੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਅਰਾਮ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਿੀ ਆਦਵਰਤੀ ਵਧਾਉ

• ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦਬਸਤਰੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੋ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਿੇ ਬਲਾਈਡਂ ਦਿਨ ਿੌਰਾਨ 
ਿੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਹੋਣ

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਦਜੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ
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• ਦਧਰਜ ਕਰੋ। ਦਜਉਂ ਦਜਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੰੁਿਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸਲੈ ਿੀ ਦਗਣਤੀ ਵੱਧਿੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ 
ਿੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਿ ੇਜਾਂਿੇ ਹਨ।

• ਦਿਨ ਿਰੌਾਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਵੱਚਕਾਰ ਸੌਂ ਲਉ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਿਰੇ 
ਲਈ ਅਰਾਮ ਕਰ ਲਉ। ਤੁਹਾਡੀ ਝਪਕੀ 45 ਦਮੰ੍ ਿੀ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਘੱ੍ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ

• ਦਸਹਤਮੰਿ ਭਜੋਨ ਿਾਉ। ਦਜਉਂ ਦਜਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ 
ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਿੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ

• ਜਿੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਉ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਿੀ ਬੱਚਤ ਹੰੁਿੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ, ਭਜੋਨ 
ਦਤਆਰ ਕਰਨਾ)

ਥਕਾਵ੍ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਵੱਚ 
ਮਿਿ ਲਈ ਗੁਰ

ਥਕਾਵ੍ ਮਦਹਸੂਸ ਹੋਣੀ
ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਿੀ ਪੱਧਰ ਬਿਲ ਸਕਿੀ ਹੈ। 
ਕਈ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਪਰ ਿੂਜੇ 
ਪਾਸੇ ਿੂਜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵ੍ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। 
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਦਪੱਛੋਂ ਥਕਾਵ੍ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ;

• ਸਰੀਰ ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਰਾਮ 
ਿੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਿਰੋਂ ਿੂਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਡ ਬਲੱਡ 
ਸੈਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਵੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਿਾ ਹੈ

• ਿਰਿ ਿੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੁ ਨੀਂਿਰਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਿੀਆਂ 
ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਿ ਿੀ ਯੋਗਤਾ  ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਿਾ, ਤਾਂ 
ਹੇਠ ਿਰਜ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਚਾਰ ਕਰੋ:

• ਕਈ ਿਰਿ ਿੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਘੜਵੇਂ ਸੁਫ਼ਣੇ ਆ 
ਸਕਿੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਂਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕ੍ਰ ਨੰੂ ਕਹੋ ਦਕ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਦਕਸਮ ਿੀ ਗੋਲੀ 
ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਿਣੀ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

• ਰਾਤ ਿੇ ਵਕਤ ਵਾਇਦਡੰਗ ਘ੍ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾ੍ਰ ਦਪੱਲ 
ਦਿਨ ਿੌਰਾਨ ਅਗੇਤੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਿੇ ਅੱਧ ਦਵੱਚ ਲੈ ਲਉ (ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)। 

• ਿਰਿ ਿੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੌਣ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਲਉ ਤਾਂਦਜ 
ਰਾਤ ਿੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਅਰਾਮਿਾਇਕ ਰਹੋ।

• ਜੇ ਦਫ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਂਿ ਦਵੱਚ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਆਉਂਿੀਆਂ ਹੋਣ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕ੍ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• ਝਪਕੀ (ਿੇ ਸਮੇਂ)ਨੰੂ 45 ਦਮੰ੍ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱ੍ ਰੱਿੋ।

ਨੀਂਿ ਲੈਣ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰ 

ਨੀਂਿ ਨਾ ਆਉਣੀ
ਨੀਂਿ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਆ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਂਿ ਆਉਣ ਦਵੱਚ ਜਾਂ ਸੁੱ ਤੇ ਰਦਹਣ ਦਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਦਕਲ ਆਉਂਿੀ ਹੋਵੇ।

ਨੀਂਿ ਦਵੱਚ ਦਵਗਾੜ ਹੇਠ ਿਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ:

• ਿਵਾਈ ਦਜਸ ਨਾਲ ਉਘੜਵੇਂ ਸੁਫ਼ਣੇ ਆਉਂਿੇ ਹੋਣ ਦਜਹੜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਗਾ ਦਿੰਿੇ ਹੋਣ

• ਰਾਤ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਦਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ 

• ਪਾਸਾ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਿਰਿ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ

• ਹਸਪਤਾਲ ਿਾ ਮਾਹੌਲ। ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣ ਤੀਕ ਰਾਤ ਭਰ 
ਚੰਗੀ ਆਉਣੀ ਕਠਨ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ

• ਬੇਚੈਨੀ/ਦਚੰਤਾ
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• ਦਿਨ ਦਵੱਚ ਛੇ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਜੋਨ ਿਾਨ ਿੀ ਕਦੋਸਸ਼ ਕਰੋ। 
ਸਨੈਕਸ ਿ ੇਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਜੋਨ ਿਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਆਂ 
ਿੀ ਇਨ੍ੇਕ ਦਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਦਲਆਉਣ ਿ ੇਯਗੋ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ। 
ਦਜਹੜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂਿ ੇਹੋ ਉਸ ਦਵੱਚ ਕੈਲਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰੋ।

• ਪਰਿੋ੍ ੀਨ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਾਉ। ਵੱਧ ਪਰਿੋ੍ ੀਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰਾਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿ ੇਦ੍ਸ਼ਆਂੂ ਨੰੂ ਦਸਰਜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ 
ਮਰੰੁਮਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।

• ਭਜੋਨ ਦਤਆਰ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪਦਰਵਾਰ ਿੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਕਹੋ, ਿਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿੀ ਮਦਹਕ ਪਰਿਤੀ 
ਸੰਵਿੇਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵ ੋਜਾਂ ਪੇ੍ ਦਵੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਵ।ੇ

ਭੁੱ ਿ ਲੱਗਣ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਲਆਉਣ 
ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ

ਭੁੱ ਿ ਨਾ ਲੱਗਣੀ
ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਦਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਪੱਛੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਭੁੱ ਿ 
ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੇਠ ਿਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱ ਿ ਲੱਗਣੀ ਘ੍ ਸਕਿੀ 
ਹੈ:

• ਿਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ

• ਕੰਮ ਕਾਜ ਘੱ੍ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣ ਿੀ ਇੱਛਾ ਘ੍ 
ਸਕਿੀ ਹੈ

• ਿਰਿ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ

• ਕਬਜ਼

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਿ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਭੁੱ ਿ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ 
ਸਕਿਾ ਹੈ।

• ਦਜ਼ਆਿਾ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਅਣਛਾਤੇ ਆ੍ੇ ਿੀ 
ਬਰੈੱਡ ਿਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਵੱਚ ਰੇਸ਼ੇ ਿੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉ।

• ਤਰਲ ਪਿਾਰਥਾਂ ਿੀ ਇਨ੍ੇਕ ਵਧਾਉ (ਛੁੱ ੍ ਵਾ੍ਰ ਦਪੱਲਜ਼ 
ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਲੈਦਸਕਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਿਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ 
ਇਨ੍ੇਕ ‘ਤੇ ਡਾਕ੍ਰ ਵੱਲੋਂ  ਬੰਧਸ਼ ਲਗਾਈ ਹੋਵ)।

• ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਿੀ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉ

• ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਿਾ ਨੁਸਖ਼ਾ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਬਜ਼ ਿੀਆਂ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਦਫਰ ਵੀ ਜਾਰੀ 
ਰਦਹੰਿੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ 
ਡਾਕ੍ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕਬਜ਼ ਨਾਲ ਨਦਜੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ

ਕਬਜ਼
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਰਜ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾ ਭਾਵ 
ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਜ਼ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱ੍ ਵਾਰੀ ੍ੱ੍ੀ ਜਾਂਿੇ ਹੋਵੋ

• ੍ੱ੍ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ੍ੱ੍ੀ ਦਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਿੀ ਹੋਵੇ

ਕਬਜ਼ ਹੇਠ ਿਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ:

• ਿਵਾਈਆਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਿਰਿ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ, ਆਇਰਨ 
ਸਪਲੀਮੈਂ੍ਸ ਜਾਂ ਵਾ੍ਰ ਦਪਲਜ਼ (ਦਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ 
ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੰੁਿੀ ਹੈ)

•  ਘੱ੍ ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ

•  ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਵੱਚ ਕਾਫੀ ਰੇਸ਼ਾ (ਫ਼ਾਇਬਰ) ਨਾ ਹੋਵੇ
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• ਮੂਡ ਬਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿੀਆਂ ਪਰਿਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ 
ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਨਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ

• ਪਦਰਵਾਰ, ਿੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿ ੇਮੈਂਬਰਾਂ, ਦਜਹੜਾ 
ਵੀ ਮਿਿ ਿਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵ,ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।

• ਕਾਰਡੀਐਕ ਦਰਹੈਬਦਲ੍ੇਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ।ੋ 
ਦਸੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਦਸਕ 
ਦਸਹਤ ਸੁੱ ਧਰਿੀ ਹੈ।

• ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ 
ਿੀ ਵੈੱਬਸਾਈ੍ , TrilliumHealthPartners.ca/
HeartSurgeryEducation ਉੱਪਰ ਕਾਰਡੀਐਕ 
ਦਰਹੈਬ ਦਵਡੀਉ ਵੇਿੋ।

• ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪੈਂਿਾ ਦਿਸ ੇਤਾਂ ਆਪਣ ੇਫ਼ੈਮਲੀ 
ਡਾਕ੍ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਬਿਲਿੇ ਮੂਡ ਨਾਲ ਨਦਜੱਠਣ ਲਈ 
ਗੁਰ

ਮੂਡ ਬਿਲਿੇ ਰਦਹਣਾ
ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਦਕਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਿੁਸ਼ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ 
ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਿਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ 
ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰ ਿਾ 
ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦਸੱਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਜਹੇ ਅਹਸਾਸ 
ਪੈਿਾ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਦਜਹੀ 
ਗੱਲ ‘ਤੇ  ਰੋ ਪਵੋ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਿੁੱ ਧ ਿੇ ਡੱਗ ਪੈਣ ਤੇ।

ਗਲੇ ਿਾ ਿਰਿ ਅਤੇ 
ਗਲੇ ਅੰਿਰ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ
ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ 
ਿੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਦ੍ਊਬ ਕਾਰਨ ਹੰੁਿਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਈਸ ਦਚਪਸ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਇਹ ਬੇਅਰਾਮੀ 
ਹ੍ਾਉਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ/
ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿੀ 
ਸੰਭਾਲ
ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਿੀਆਂ ਦਤੰਨ 
ਚੀਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ:

• ਛਾਤੀ (ਸ੍ਰਨਲ (ਛਾਤੀ)ਇਨਸੀਜ਼ਨ)

• ਲੱਤ ਿਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਦਹੱਸਾ (ਸਾਫ਼ੈਨਸ ਵੇਨ)

• ਕੂਹਣੀ (ਰੇਡੀਅਲ਼ ਆਰ੍ਰੀ)

** ਦਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਵੈਲਵ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਦਸਰਫ਼ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਛਾਤੀ ਿਾ ਚੀਰਾ ਹੰੁਿਾ ਹੈ **

ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰਨਲ (ਛਾਤੀ) ਇਨਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿੇ ਉਤਾਂਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਸੋਜ ਹੰੁਿੀ 
ਹੈ ਜੋ ਸਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝਰੀ੍, 
ਰੰਗ ਬਿਦਲਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਜ ਵੇਿੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਦਤਆਂ 
ਦਵੱਚ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। (ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਦਸਹਤ ‘ਤੇ ਦਨਰਭਰ 
ਕਰਦਿਆਂ) ਸ੍ਰਨਲ (ਛਾਤੀ ਿੀ)

 ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਛੇ ਕੁ ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਤਕ ੍ੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਹੋ ਸਕਿਾ 
ਹੈ ਦਕ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ, ਕਿੇ ਕਿੇ ਤੁਸੀਂ “ਦ੍ੱਕ ਦ੍ੱਕ ਿੀ ਅਵਾਜ਼ 
” ਵੀ ਸੁਣੋ। ਦਜਉਂ ਹੀ ਹੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੋਂ ਤੀਕ ਛਾਤੀ ਿੀ ਹੱਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੀ 
ਉਿੋਂ ਤੀਕ ਘੱ੍ੋ ਘੱ੍ 6 ਹਫ਼ਤੇ 5 ਤੋਂ 19 ਪੌਂਡ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਭਾਰ 
ਚੁੱ ਕਣ 

ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿੀ, 
ਦਫ਼ਰ ਵੀ, ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਰਜ ਦਚੱਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਿਾ ਦਧਆਨ ਰੱਿੋ।



37

ਅਦਜਹੇ ਦਚੰਨ੍ਹ  ਜੋ ਿਸਿੇ ਹਨ ਦਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਰਹਾ

• ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋਣੀ

• ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿੁਆਲੇ ਿੀ ਚਮੜੀ ਛੋਹਣ ਨੰੂ ਗਰਮ 
ਲੱਗਿੀ ਹੋਵੇ

• ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਿਰਿ ਹੁੰ ਿੀ ਹੋਵੇ

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ 38.5°C ਜਾਂ 101°F ਿਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਵੇ

• ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤਰਲ ਮਾਿਾ 
ਵਗਿਾ ਹੋਵੇ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਪੀਕ

• ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਬੋ ਆਉਂਿੀ ਹੋਵੇ

• ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਿੇ ਕੰਢੇ ਿੁੱ ਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ 

ਜੇ ਉਕਤ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ੍ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
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4. ਬਾਕੀ ਿੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਂਗ ਧੋਵੋ।

5. ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰੋ।

6. ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉ।

7. ਆਪਣੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ 
ਥਪਕੀ ਮਾਰੋ। (ਆਪਣੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰੂ ਰਗੜੋ 
ਨਾ)

ਸ੍ਰਨਲ (ਛਾਤੀ ਿੇ) ਚੀਰੇ ਨੰੂ ਦਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ 
ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਨਰਮ ਅਰਾਮਿਾਇਕ ਅੰਗੀ ਪਦਹਣਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਵੱਚ ਤਰਲ ਮਾਿਾ ਨਾ ਦਨਕਲਿਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 
ਨੰੂ ਪੱ੍ੀ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ।

ਲੱਤ ਿੀ ਸੋਜ ਘ੍ਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਚੱਲਣਾ, 
ਪੈਰ ਅਤੇ ਦਗੱ੍ੇ ਨੰੂ ਪੰਪ ਕਰਨ ਿੇ  ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਿੀਆਂ 
ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੋਜ ਘ੍ਿੀ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਰੱਿੋ।

• ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੋਸ਼ਨ, ਆਇਂ੍ਮੈਂ੍ ਜਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਨਾ 
ਲਗਾਉ

• ਚੀਰੇ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੋਵੋ

•  ਸ਼ਾਵਰ ਲਉ (ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਦਮਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੀਕ 
ਨ੍ਹ ਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ)

• ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਿੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬਾਥ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਵਰਤੋ 

ਚੀਰੇ ਨੰੂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਨ:

• ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਿੁਰਿਰਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਸਾਬਨ ਿੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਇਮ 
ਸਾਬਨ ਵਰਤੋ। ਲੀਕੂਇਡ ਸਾਬਨ ਿੀ ਦਸਫਾਦਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ 
ਹੈ।

• ਜੇ ਸਾਬਨ ਿੀ ਚਾਕੀ ਵਰਤਿੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਚਾਕੀ ਦਸਰਫ਼ 
ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਵਰਤੇ। ਸਾਬਨ ਿੀ ਚਾਕੀ ਨੰੂ ਤਰਲ ਪਿਾਰਥ 
ਦਵੱਚ ਨਾ ਰਦਹਣ ਦਿਉ।  ਸਾਬਨ ਿੀ ਚਾਕੀ ਦਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ 
ਦਿਉ।

ਆਪਣੇ ਚੀਰੇ ਿੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰ 

ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ:

1. ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਦਗੱਲਾ ਕਰੋ। 
ਪਾਣੀ ਿੇ ਤੇਜ਼ ਪਰਿੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

2. ਸਾਬਨ ਨਾਲ ਝੱਗ ਬਣਾ ਲਉ।

3. ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ (ਚੀਰੇ 
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਲੂਫ਼ੈਨ ਨਾ 
ਵਰਤੋ) ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਝੱਗ 
ਲਾਉ।
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ਮਿਿ ਕਿੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਗ਼ੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਲੱਛਣ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਿਰਜ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਿੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ੍ੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
1. ਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਪੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਵੱਚ ਵੱਧ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਪੌਂਡ ((0.9–1.3 ਦਕਲੋਗਰਾਮ) ਭਾਰ ਵਦਧਆ ਹੋਵੇ

2. 38.5°C ਜਾਂ 101°F ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਵੇ

3. ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਾ ਹੋਵੇ ਦਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਿ ਕਰਨ ਿੇ ਬਾਵਜੂਿ ਜਾਂ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਕਰਿੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ 
ਹੁੰ ਿਾ ਹੋਵੇ 

4. ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦਵਗੜਿੀ ਿੰਘ ਹੋਵੇ

5. ਚੀਰੇ/ ਕੱ੍ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਿਾ ਰੰਗ ਬਿਦਲਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਤ ਲਾਲੀ, ਗਰਮ, ਸੋਜ, ਨਵੇਂ ਮਾਿੇ/ਦਨਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਿੀ 
ਿਰਿ ਿੇ

6. ਹੱਿੋਂ ਵੱਧ ਥਕਾਵ੍ ਦਜਹੜੀ ਪਦਹਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰ ਿੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰ ਿੀ ਹੋਵੇ

7. 7. ਦਿਲ ਿੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਿੀ ਧੜਕਣ ਦਜਹੜੀ 3 ਘੰਦ੍ਆਂ ਦਵੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ

ਹੰਗਾਮੀ ਲੱਛਣ
ਘਰ ਦਵਿੇ, ਜੇ ਹੇਠ ਿਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਿੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ 911 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:

1. ਛਾਤੀ ਦਵੱਚ ਉਹੋ ਦਜਹੀ ਿਰਿ ਦਜਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਸੀ

2. ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਬੇਸੁਧੀ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਿੰਮ ਦਡਗ ਪੈਣਾ

3. ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਵੱਚ ਹੱਿੋਂ ਵੱਧ ਕਠਨਾਈ

4. ਦਿਲ ਿੀ ਹੱਿੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼, ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਿੀ ਧੜਕਣ ਦਜਸ ਨਾਲ ਚਕਰ ਆਉਂਿੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਮਦਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿੇ ਹੋਵੋ 
ਅਤੇ ਦਜਹੜੀ 5 ਦਮੰ੍ ਦਪਛੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ

5. ਤੁਹਾਡੇ ਦਪਸ਼ਾਬ ਦਵੱਚ ਜਾਂ ੍ੱ੍ੀ ਦਵੱਚ ਉਘੜਵਾਂ ਲਾਲ ਖ਼ੂਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦਵੱਚ ਆਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੂਨ 
ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਵਾਈ ਲੈਂਿੇ ਹੋਵੋ
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ਇਹ ਭਾਗ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦਤਆਰੀ ਕਰਨੀ (p.41)
ਦਿਲ ਲਈ ਿਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (p. 42)
ਦਿਲ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ (p.43)
ਦਿਲ ਲਈ ਦਸਹਤਮੰਿ ਖ਼ੁਰਾਕ (p.44)

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ 
ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦਤਆਰੀ ਕਰਨੀ

ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਿੇ ਸਾਧਨ (p. 45)



41

ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦਤਆਰੀ ਕਰਨੀ 
ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਿੀ ਦਤਆਰੀ

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਅਤੇ ਨਰਸ ਪਰੈਕ੍ੀਸ਼ਨਰ 
ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ ਲਈ ਦਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੋਂ:

• ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਪੱਛੋਂ ਦਿਨ 4 ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਦਜਹੀ 
ਪੇਚੀਿਗੀ ਨਹੀਂ ਦਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਨੰੂ ਮੱਠੀ 
ਪਾ ਿੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਂਿੀ ਹੋਵ।ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ੍ੱ੍ੀ 
ਆਉਂਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਿ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ 
ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ।ੈ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਉਸ 
ਿੇ ਦਵੱਚੋਂ ਹੁੰ ਿੇ ਦਨਕਾਸ ਲਈ ਪੱ੍ੀ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪਵ।ੇ

• ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਕੋਲ ਘਰ ਦਵਿੇ ਮਿਿ ਮੌਜੂਿ 
ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਅਦਜਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 
ਇਕੱਲੇ ਦਰਹੰਿੇ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਪੱਛੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 
ਮਿਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਿੋਸਤ ਜਾਂ ਪਦਰਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਨੰੂ ਸੂਦਚਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਿਣ ਿੀ ਲੋੜ ਪੇ ਸਕਿੀ ਹੈ।

• ਤੁਸੀਂ ਿਵਾਈਆਂ ਬਰਿਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। (ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਾਈਆਂ ਿੀ ਕੱਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ 
ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਿੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਉ।)

• ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਿੂਰੀ ਤੀਕ ਚੱਲਣ, ਦਬਸਤਰੇ 
ਦਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ ਿੇ 
ਯੋਗ ਹੋ (ਇਹ ਮੰਨ ਕ ਦਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਸੀ)।

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 
ਪਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਨਾਲ ਿੁੱ ਲ੍ਹ ਕੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। 

ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ

ਯਾਿ ਰੱਿੋ ਦਕ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਿਾ ਸਮਾਂ 9:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰ ਿਾ 
ਹੈ। ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਲਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰ 
ਲਉ। ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ 
ਕਰਿੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਿੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਿੋਸਤ ਿਾ 
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਿਾ ਹੇ।

ਦਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਦਕ ਪਦਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿੌਰਾਨ ਘਰ ਦਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਜਹੇ ਦਵਅਕਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਦਲਜਾਣ ਅਤੇ ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈਂ੍ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ 
ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਨ੍ਹ ਾਉਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵੇਵਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਪਰ ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਿੀ ਪੱ੍ੀ ਬਿਲਣ ਲਈ 
ਕਦਮਊਦਨ੍ੀ ਨਰਦਸੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਲੋਵੀਂਿੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ 
ਿਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਿੀ ਿਵਾਈ ਿੀ 
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਿੇ ਰਹੋ।

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਨਸਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਾਈਆਂ ਿੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ 
ਦਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿੱਸਾਂਗੇ ਦਕ ਦਕਹੜੀਆਂ 
ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ:

• ਿਵਾਈ ਿਾ ਨਾਂ

• ਖ਼ੁਰਾਕ

• ਇਹ ਦਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ

• ਇਸ ਿਵਾਈ ਿਾ ਮੰਤਵ

• ਇਸ ਿੇ ਸੰਭਵ ਮੰਿੇ ਅਸਰ

• ਹਰੇਕ ਿਵਾਈ ਤੁਸਾਂ ਦਕੰਨੀ ਿੇਰ ਲੈਂਿੇ ਰਦਹਣਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ, ਿਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਿੀ ਨਜ਼ਰਿਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਯਾਿ ਰੱਿੋ, ਿੰਘ, ਅਤੇ ਜ਼ਕੁਾਮ, ਪੇ੍ ਅੰਿਰ ਘੜਬੜੀ ਲਈ 
ਦਬਨਾ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੋਂ ਲਈ ਿਵਾਈ ਅਤੇ ਜੜੀਆਂ-ਬੂ੍ੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਪਲੀਮੈਂ੍ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਿਵਾਈ ਿੇ ਅਸਰ ਦਵੱਚ 
ਦਵਗਾੜ ਪਾ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਿੂਜੀਆਂ ਿਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਪਦਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕ੍ਰ ਜਾਂ ਿਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਲਉ।

ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਮਾਡੀਨ (Coumadin) ਨਾਂ ਿੀ ਦਵਸੇਸ਼ 
ਿਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਦਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਾਰ੍ 
ਵੈਲਵ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਮਾਡੀਨ (Coumadin)ਿੀ ਲੋੜ 
ਪਵੇਗੀ ਦਜਹੜੀ ਮਸਨੂਈ ਹਾਰ੍ ਵੈਲਵ ਅੰਿਰ ਖ਼ੂਨ ਿਾ ਗਤਲਾ 
(blood clotting) ਬਣਨ ਨੰੂ ਰੋਕਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਾਡੀਨ 
ਲੈਂਿੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਿਰ ਮਸਨੂਈ ਹਾਰ੍ ਵੈਲਵ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿੂਜੇ ਪਰਿੋਸੀਜਰਾਂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਐ ਂ੍ ੀਬਾਇਉਦ੍ਕਸ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ, ਐਂ੍ ੀਬਾਇਉਦ੍ਕਸ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹਿਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਦਰਵਾਰ, 
ਡਾਕ੍ਰ, ਿੰਿਾਂ ਿੇ ਡਾਕ੍ਰ ਜਾਂ ਕਦਮਊਦਨ੍ੀ ਿਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ  
ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
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ਦਿਲ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ

ਸਾਧਨ: ਹਾਰ੍ ਐਡਂ ਸ੍ਰੋਕ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ: 
www.heartandstroke.ca 

ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿੇ ਕਾਰਨਾਂ 
‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖ਼ਤਦਰਆਂ ਿੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਿ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਠਦਹਰਣ ਿੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਿੇ 
ਦਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਖ਼ਤਰੇ ਿੇ ਕਾਰਨ ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਿੇ ਹੋ:

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ

ਹਾਈ  ਕਲੈਸ੍ਰੋਲ

ਸ਼ਕਰ ਰੋਗ

ਭਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣਾ

ਅਦਭਆਸ ਿੀ ਘਾ੍

ਸ਼ਰਾਬ ਿੀ ਵਰਤੋਂ

ਦਸਗਰ੍ ਪੀਣਾ

ਿਬਾਉ

ਖ਼ਤਰੇ ਿੇ ਕਾਰਨ ਦਜਨ੍ਹ ਾਂ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿੇ

ਉਮਰ

ਲਿੰਗ

ਪਲਰਵਾਰ ਦਾ ਲਪਛੋਕੜ

ਜ਼ਾਤ

ਸਟਰੋਕ/ਚਿਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਲਪਛੋਕੜ 
ਇਸਕੀਮੀਯ ਅਟੈਕ (ischemic attack) (TIA)

ਅਦਜਹੇ ਕਾਰਨ ਦਜਹੜੇ ਦਵਅਕਤੀ ਿੇ ਦਿਲ ਿੀ ਦਬਮਾਰੀ ਿੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਵਧਾਅ ਦਿੰਿੇ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਿਰਜ ਹਨ:
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ਦਿਲ ਲਈ ਦਸਹਤਮੰਿ ਖ਼ੁਰਾਕ
ਹਸਪਤਾਲ ਹੰੁਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਹਾਰ ਦਸਦਿਆ ਕਲਾਸ ਦਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 
ਹੋਵ ੋਜਾਂ ਦਸਹਤਮੰਿ ਦਿਲ ਲਈ ਭਜੋਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਔਨ ਲਾਈਨ ਦਵਡੀਉ ਵਿੇ।ੋ ਜੇ ਆਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਸ਼ਨ 
ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਕਰਿਪਾ ਕਰਕ ੇਛੱੁ੍ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਆਹਾਰ ਮਾਹਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਕਰਨ ਦਪੱਛੋਂ, ਕਾਰਡੀਐਕ ਦਰਹੈਬ 
ਦਵਿ ੇਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਰੌਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਦਨੱਜੀ ਆਹਾਰ 
ਸੰਬੰਧੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਿ ੇਹੋ।

• ਵੱਧ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀ ਬਜਾਏ ਘੱ੍ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਚੁਣੋ। ਘੱ੍ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵੱਚ ਮੱਛੀ, ਸਣ ਅਤੇ  ਦਤਲ, 
ਦਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਿੀ ਿਾ ਤੇਲ, ਜੈਤੂਨ ਿਾ ਤੇਲ, ਸਫ਼ੇਿ ਸਰ੍ਹੋਂ 
ਿਾ ਤੇਲ, ਮੱਕੀ ਿਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਯਾਬੀਨ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ੍ਰਾਂਸ ਫ਼ੈ੍ ਜਾਂ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਘ੍ਾਉ। 
ਸਾਧਨਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰਿੋਸੈੱਸਡ ਅਤੇ ਪਦਹਲਾਂ ਦਤਆਰ ਕੀਤੇ 
ਭੋਜਨ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਮਾਰਜਰੀਨ, ਫ਼ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼, ਪ੍ੇ੍ੋ ਚਪੱਸ 
ਅਤੇ ਦਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਜਵੇਂ ਕੁੱ ਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਆਂ।

• ਿਰਦਮਆਨੇ ਿਰਜੇ  ਤੋਂ ਘੱ੍ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਿੁੱ ਧ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧ ਤੋਂ 
ਦਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

• ਚਰਬੀ ਘ੍ਾਈ ਹੋਈ ਵਾਲਾ ਘੱ੍ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੀ੍ । ਮੀ੍ 
ਿੀਆਂ ਵੱਿ ਵੱਿ ਦਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀ੍ ਿੀ ਬਜਾਏ ਮੀ੍ ਿੇ ਬਿਲ 
ਚੁਣੋ।

• ਹੋਲ ਗਰੇਨ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਦਚੱ੍ੇ ਆ੍ਾ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨੰੂ 
ਹਫ਼ਤੇ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋ।

• ਆਪਣੇ ਅੰਿਰ ਐਂ੍ ੀਆਕਸੀਡੈਂ੍ ਿੀ ਇਨ੍ੇਕ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਡਾਰਕ ਗਰੀਨ , ਪੀਲੇ, ਸੰਗਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ 
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਦਵੱਚ ਿਾਉ।

• ਨਮਕ/ਸੋਡੀਅਮ ਿੀ ਇਨ੍ੇਕ ਘ੍ਾਉ:

• ਭੋਜਨ ਦਵੱਚ ਨਮਕ ਿੀ ਚੂਂਡੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਜ਼ ਦਵਿੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ।

• ਜਿੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਭੋਜਨ ਿੀਆਂ ਨਮਕ-ਰਦਹਤ ਜਾਂ ਘ੍ 
ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ।

• ਜੜੀ-ਬੂ੍ੀਆਂ, ਲੈਮਨ ਜੂਸ, ਦਸਰਕਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਸੁਆਿੀ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ੍ਬੈਸਕੋ ਵਰਤਣੀ 

• ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਿਰ ਰੇਸ਼ੇ ਿੀ ਇਨ੍ੇਕ ਵਧਾਉ। ਰੇਸ਼ੇ 
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਵੱਚ ਇਸਬਗੋਲ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਓ੍ ਬਰੈਨ, 
ਓ੍ਮੀਲ, ਬਰੈਨ ਬੱਡਜ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਜੌਂ, ਸੇਬ, ਦਸ੍ਰੱਸ ਫ਼ਰੂ੍, 
ਅਤੇ ਸ੍ਰਾਬਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਦਿਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਿ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਧੀਆਂ ਦਵੱਚ ਦਗਰਿਦਲੰਗ, 
ਭਣੁਨਾ, ਸ੍ਰ ਫ਼ਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਬਾਲਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਰਦਬਦਕਊ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਦਵੱਚ ਤਲ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਵੱਚ 
ਤਲੇ਼ ਭਜੋਨ  ਸੀਮਤ ਕਰੋ।

• ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕ੍ਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਲਉ ਦਕਉਂਕ 
ਇਸ ਿਵਾਈ ਿੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ।

• ਕੈਫ਼ੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਣ ਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵੱਚ 2 ਕੱਪ 
(1ਕੱਪ = 250 ml). ਿੀ ਸੀਮਾ। ਨਾ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਪੈਿਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਦਸਰ ਿਰਿਾਂ ਦਜਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਫੀਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਣ ਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘ੍ਾਈ ਜਾਉ

• ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਆਹਾਰ ਦਕਤਾਬਚਾ 
“Be Good To Your Heart” ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ 
ਿੇ ਦਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਕਰ ਰੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ 
ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇ੍ਸ ਜਾਂ ਭੋਜਨ, 
ਦਜਹੜੇ ਬਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਅੰਿਰ ਸ਼ਕਰ ਬਣ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਦਧਆਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਧਨ: ਹਾਰ੍ ਐਡਂ ਸ੍ਰੋਕ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ:
www.heartandstroke.ca

ਡਾਇਆਬੀ੍ੀਸ ਕੈਨੇਡਾ:
www.diabetes.ca 

ਔਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਵਾਦਣਤ ਮਾਤਰਾ

ਇੱਕ ਦਿਨ 
ਦਵੱਚ 1 
ਡਦਰੰਕ

ਇੱਕ ਦਿਨ 
ਦਵੱਚ 1 
ਡਦਰੰਕ

ਸ਼ਰਾਬ ਦਵੱਚ (40% ਸ਼ਰਾਬ)  
ਅੰਿਰ 1.5 oz = 43 ml 

ਜਾਂ
ਬੀਅਰ 12 oz = 341 ml

(1ਬੋਤਲ – 5% ਐਲਕੋਹਲ)
ਜਾਂ

ਵਾਈਨ 5 oz = 142 ml 
(12% ਐਲਕੋਹਲ)
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ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਿੇ ਸਾਧਨ
ਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 
ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਿੇ ਦਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਿੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜੇ ਲੋੜੀਂਿਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੇਠ ਿਰਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 
ਮਿਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨੰੂ ਦਮਲ ਸਕਿਾ ਹੈ:

• ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ 

• ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ 

ਅਦਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਧਨ ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ:

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦਰਵਾਰ ਸ਼ਦਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਗਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਦਕਥੇ ਠਦਹਰਣਾ ਹੈ

• ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ-ਦਮਸੀਸਾਗਾ ਹਾਲ੍ਨ ਐਲ 
ਐਚ ਆਈ ਐਨ LHIN (ਪਦਹਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸੀ ਸੀ ਏ ਸੀ 
CCAC ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ)

• ਦਰਹੇਬਦਲ੍ੇਸ਼ਨ

• ਅਰਾਮ

• ਘਰ ਦਵਿੇ ਮਿਿ

• ਮੀਲਜ਼ ਔਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼/ਗਰੌਸਰੀ ਡਦਲਵਰੀ

• ਆਮਿਨੀ ਦਵੱਚ ਮਿਿ

• ਅਮਰਜੰਸੀ ਰੈਸਪੌਂਸ ਦਸਸਦ੍ਮ: ਘਰ ਦਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲ਼ਾਰਮ ਦਸਸਦ੍ਮ

ਮੈਂਡਰੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨ੍ੁਨੀਜ਼ ਮਿਿ ਿੀ ਲਾਈਨ 
905-848-7398

ਦਹੰਿੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਿੂ ਮਿਿ ਿੀ ਲਾਈਨ 
905-848-7377

ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨ ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ:

• ਦਸਗਰ੍ ਪੀਣੀ ਛੁਡਵਾਉਣ

• ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਿੀ ਵਰਤੋਂ

• ਿਬਾਉ ਨਾਲ ਨਦਜੱਠਣ

• ਮੈਦਡਕ ਅਲੱ਼ਰ੍

• ਮਿਿ/ਮਸ਼ਵਰਾ

• ਡਾਕ੍ਰੀ ਅਤੇ ਿਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਦਨਦਫ਼੍ਸ

• ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕ੍ਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰੈਕ੍ੀਸ਼ਨਰ

• ਹਾਰ੍ ਐਡਂ ਸ੍ਰੋਕ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਸਨੀਅਰ ਸੈਂ੍ਰ ਅਤੇ 
ਕਲੱਬਾਂ

• ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ

ਦਮਸੀਸਾਗਾ ਹਾਲ੍ਨ ਰੀਜਨ ਅੰਿਰ ਔਨਲਾਈਨ 
ਕਦਮਊਦਨ੍ੀ ਦਰਸੋਰਜ਼ ਲਈ 

www.Mississaugahaltonhealthline.ca  
ਉੱਪਰ ਜਉ
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ਇਹ ਭਾਗ  ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗਾ:

ਘਰ ਦਵੱਚ ਬਆਿ ਿੀ ਸੰਭਾਲ (p.47)
ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤ  
(p. 48)
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕਾਇਿਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨੀਆਂ (p. 50)

ਘਰ ਦਵੱਚ ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣਾ
ਘਰ ਅੰਿਰ ਚੱਲਣ ਿਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (p. 52)
ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਦਰਹੈਬਲੀ੍ੇਸ਼ਨ (p. 53)
ਔਨਲਾਈਨ ਦਸਦਿਆ (p. 55)
ਬਆਿ ਿੀਆਂ ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈਂ੍ਾਂ (p.56)
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ਘਰ ਦਵੱਚ ਬਆਿ ਿੀ ਸੰਭਾਲ
ਜਿੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਦਕ ਮਰੀਜ਼ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿ ੇਪਦਰਵਾਰ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਪਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ 
ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ। ਦ ਰ੍ਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਦਵਿ ੇਅਸੀਂ ਇਹ 
ਮੰਨਿੇ ਹਾਂ ਦਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਅਦਜਹੇ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ 
ਪਰਿਾਨ ਕਰਦਤਆਂ, ਦਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਦਸਹਤ ਿ ੇਦਪਛੋਕੜ ਅਤੇ 
ਕਾਰਡੀਐਕ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਸਮਝਿ ੇਹੋਣ, ਵੱਲੋਂ ਬਆਿ ਿੀ ਸੰਭਾਲ 
ਚਾਹੰੁਿ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਦਕਰਿਪਾ ਕਰਕ,ੇ ਹਸਤਪਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਸਮੇਂ 
ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਕ ਿਾਿਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਰੀ 
੍ਰੀਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇ੍ਰ ਨੰੂ ਿੱਸੋ। ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ 
ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ੍ੀਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਉਣ 
ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇ ਤਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਰਜ ਲੱਛਣਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 
ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕ ੍ੈਲੀਫ਼ੋਨ 
ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ:

• ਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਪੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਵੱਚ ਵੱਧ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਵੇ 
ਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਪੌਂਡ ((0.9–1.3 ਦਕਲੋਗਰਾਮ) ਭਾਰ ਵਦਧਆ 
ਹੋਵੇ

• 38.5°C ਜਾਂ 101°F ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ 

• ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਾ ਹੋਵੇ ਦਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਿ 
ਕਰਨ ਿੇ ਬਾਵਜੂਿ ਜਾਂ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਕਰਿੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਵੀ 
ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੋਵੇ

• ਿੰਘ ਦਜਹੜੀ ਪਦਹਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਵਗੜੀ ਜਾਂਿੀ ਹੋਵੇ

• ਚੀਰੇ/ਕੱ੍ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਿਾ ਰੰਗ ਬਿਦਲਆ 
ਹੋਵੇ, ਸਮੇਤ ਲਾਲੀ, ਗਰਮ, ਸੋਜ, ਨਵੇਂ ਮਾਿੇ/ਦਨਕਾਸ ਅਤੇ 
ਵਧਿੀ ਿਰਿ ਿੇ

• ਹੱਿੋਂ ਵੱਧ ਥਕਾਵ੍ ਦਜਹੜੀ ਪਦਹਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਧਰਿੀ 
ਨਾ ਹੋਵੇ

• ਦਿਲ ਿੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਿੀ ਧੜਕਣ ਦਜਹੜੀ 3 ਘੰਦ੍ਆਂ 
ਪੱਛੋਂ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰ ਿੀ ਹੋਵੇ

ਜੇ ਹੇਠ ਿਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 911 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ:

1. ਛਾਤੀ ਿੀ ਅਦਜਹੀ ਿਰਿ ਦਜਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 
ਪਦਹਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ

2. ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਚੇਤਨਾ ਿੀ ਅਣਹੋਂਿ) ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਡੱਗ 
ਪੈਣਾ

3. ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆਿਾ ਕਠਨਾਈ

4. ਦਿਲ ਿੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਫ਼ੜਫੜਾਉਂਿੀ ਧੜਕਣ ਦਜਸ 
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਿੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 
ਮਦਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਦਜਹੜੀ 5 ਦਮੰ੍ ਦਪਛੋਂ 
ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰ ਿੀ ਹੋਵੇ

5. ਤੁਹਾਡੇ ਦਪਸ਼ਾਬ ਦਵੱਚ ਜਾਂ ੍ੱ੍ੀ ਦਵੱਚ ਉਘੜਵਾਂ ਲਾਲ 
ਖ਼ੂਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦਵੱਚ ਆਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਵਾਈ ਲੈਂਿੇ ਹੋਵੋ

ਜੇ ਅਦਜਹੀ ਹਾਲਤ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਮਰਜੰਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਦਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਪੇਸ਼ੈਂ੍ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀ੍ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ 
ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾਲ ਦਲਜਾਉ।
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ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਦਰਵਾਰ  
ਅਤੇ ਿੋਸਤ
ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾ ਦਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਲਈ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਕਈ 
ਵਾਰੀ, ਉਹ ਹਿੋਂ ਵੱਧ ਰਦਿਆਤਦਮਕ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਮਿਿ 
ਕਰਨ ਿੀ ਭਾਵਨਾ ਿੇ ਭਾਰ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਾ ਲੈਂਿੇ ਹਨ। ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਮਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਸੋਚਿੇ ਹੋਵੋ ਦਕ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿੋਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 
ਭਰੋਸਾ ਘੱ੍ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਦਵੱਚ ਦਕਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੀ 
ਹੈ?

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ 
ਪਰਿਸੰਸਾ ਕਰਿੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਾਤਦਮਕ 
ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ, ਦਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਚੰਤਾ ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ 
ਹੋਣ, ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੱਸਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿੂਦਜਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਿ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।

• ਦਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਦਲਆਂ ਿੀ ਦਗਣਤੀ ਘ੍ਾਉ ਅਤੇ ਦਸਰਫ਼ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤੇ ਦਮਲਣ ਵਾਲੇ ਥਕਾਅ ਦਿੰਿੇ 
ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 
ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਪਦਹਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਵਦਜ਼੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਆਉਣ 
ਦਿਉ।

• ਘਰ ਦਵਿੇ ਦਵਦਜ਼੍ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰ 
ਲਉ। ਆਪਣੇ ਦਵਦਜ਼੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਕਦਹ ਦਿਉ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਕ 
ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਹਣ ਦਵੱਚ 
ਸ਼ਰਦਮੰਿਗੀ ਦਮਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁਕੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਅਰਾਮ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਇਹ ਕਦਹਣ ਦਵੱਚ ਸ਼ਰਦਮੰਿਗੀ ਦਮਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਦਕ ਤੁਸੀਂ 
ਥੱਕ ਚੁਕੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਿੋਸਤਾਂ ਨੰੂ, ਜਿੋਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋਵੋ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ 
੍ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਨਸਦਰੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿੁਆਰਾ ਅੱਪਡੇ੍ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿ ੇਸਮੇਂ ਿਰੌਾਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂ ਰਨਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਿ ੇਹਨ। ਿਦੂਜਆਂ 
ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ 
ਬਾਕਾਇਿਾ ਦਧਆਣ ਿਣੇ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ, ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਿੀ 
ਮਿਿ ਦਕਹੜੀ ਗਲ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ?

• ਆਪਣੇ ਪਰਿੀਯ ਜੀਆਂ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾ ਯਤਨ 
ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਤੁਲਤ ਕਰੋ। 
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• ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੀਯ ਜੀਆਂ 
ਲਈ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੇਿਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਜਹੜੇ 
ਭਾਵਾਤਦਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਚੰਤਾ ਿਾ 
ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੀ ਦਸਹਤ ਿਾ ਦਧਆਣ ਰੱਿ।ੋ ਚੰਗਾ ਿਾਉ, ਕਸਰਤ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅਰਾਮ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਘੱ੍ ੋਘੱ੍ 8 ਘੰ੍ ੇਨੀਂਿ 
ਲਉ। ਆਪਣ ੇਦਿਲ ਿੀ ਦਬਮਾਰੀ ਿ ੇਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਘ੍ਾਉ। ਅਦਜਹੇ 
ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਨੰਿ ਤੇ ਅਰਾਮ ਦਿੰਿ ੇਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੀਯ 
ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਦਲਆਂ ਛੱਦਡਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਿਬਾਉ ਨਾਲ ਦਕਵੇਂ ਨਦਜੱਠਣਾ ਹੈ

ਅਪਣੇ ਪਰਿੀਯ ਜੀਆਂ ਿਾ ਦਧਆਣ ਕਰਨਾ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਿਾ 
ਹੈ। ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਿੇ 
ਹਨ।

ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ 
ਊਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ।

1. ਦਸਦਥਲ ਹੋਣ ਿੇ ਢਂਗ

ਿਬਾਉ ਪਰਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿੇ ਪਰਿਤੀਕਰਮ ‘ਤੇ ਦਕਵੇਂ ਕਾਬੂ 
ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕਵੇਂ ਘੱ੍ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਦਹਸੂਸ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਕਰੋ। “Pace, do not race” (ਭਾਵ 
ਿੌੜੋ ਨਾ, ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ)। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਦਹੜੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ  ਦਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਨੰਿ ਦਮਲਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕਹੜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਿੇ, ਦਫ਼ਰ ਹਰ ਅਦਜਹੇ ਕੰਮਾਂ 
ਨੰੂ, ਦਜਹੜੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿੇ , ਬਾਹਰ 
ਕੱਢ ਦਿਉ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਰੱਿੋ। ਦਨੱਕੀਆਂ 
ਦਨੱਕੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲੈਂਿੇ ਰਹੋ।

2. ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

“ ਜੇ..ਆਹ ਹੋ ਦਗਆ...... ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ” ਬਾਰੇ ਦਚੰਤਾ ਕਰਨ 
ਿੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਿੀ ਕੋਦਸਸ਼ ਕਰੋ “ ਕੀ ਕੱਲ 
ਨੰੂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ?” ਜੇ ਤੇ ਇਸ 
ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਿਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ 
ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਰੇਕ ਦਿਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਵਾਸਤਦਵਕ ੍ੀਚੇ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਅਦਜਹੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ  ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਦਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਿਸੰਤਾ ਦਿੰਿੀਆਂ ਹੋਣ।

3. ਹਾਸਾ-ਿੇਡ

ਦਜੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋਵੋ, ਹਾਸਾ-ਿੇਡ ਲੱਭਣ ਿਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। 
ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰ ਿੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਬੋਦਰੰਗ ਹੋਣਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਹੱਸੋ। ਿਬਾਉ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 
ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸਾ-ਿੇਡ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੇ 
ਲਾਭ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਦਹੰਿੇ ਹਨ। ਕੁਝ ੍ਦਹਲ ਕਿਮੀ ਕਰਨ, 
ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਿਣ, ਿੋਸਤ ਨਾਲ ਗਪਸ਼ੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮੂਵੀ 
ਵੇਿ ਤਣਾਉ ਘ੍ਿਾ ਹੈ।

4. ਮਾਨਦਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਦਥਲ ਹੋਣਾ

ਆਪਣੇ ਅੰਿਰ ਅਦਜਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਾ ਮਾਨਦਸਕ ਦਬੰਬ ਦਸਰਜੋ 
ਦਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਰਾਮ ਿੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿੇ ਹੋਵੋ। 
ਕੁਝ ਦਮੰ੍ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰੂ ਦਚਤਵੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਿਰ ਇਸ 
ਦਬੰਬ ਿੀ ਹੋਂਿ ਰੱਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹ ਲਉ ਅਤੇ ਦਸਦਥਲ ਹੋ 
ਜਾਉ। ਮਾਨਦਸਕ ਦਸਦਥਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਿਰ ਸਰੀਰਕ 
ਤਬਿੀਲੀ ਦਸਰਜ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਕਰ 
ਦਿੰਿੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਦਸਦਥਲ ਕਰ ਦਿੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ 
ਨੰੂ ਘ੍ਾਅ ਦਿੰਿੀ ਹੈ। 

5. ਵਾਸਤਦਵਕ ਆਸਾਂ ਰੱਿਣੀਆਂ

ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਘ੍ਾਉਣੀ-
ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਿੀਆਂ ਹਨ। ਦਜਉਂ ਦਜਉਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦਵੱਚ ਵੱਡੇ 
ਹੁੰ ਿੇ ਜਾਂਿੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਬਮਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ 
ਕਰ ਦਿੰਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਿੀ 
ਹੈ। ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿੀ ਵਾਸਤਦਵਕ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ ਅਤੇ 
ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਾਿਵਾਂ ਰੱਿੋ। ਿਬਾਉ ਿੇ ਸੋਦਮਆਂ ਿੀ 
ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ 
ਬਿਲ ਲਉ। ਨਾਹ-ਪੱਿੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਿੇ ਢੰਗ 
ਲੱਭੋ। ਗੁੱ ਸੇ ਅਤੇ ਮਸਦਲਆਂ ਨਾਲ ਨਦਜੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਿੇ ਦਕ ਉਹ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। 
ਿੋਸਤ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰ ਿਵਾਈ ਿਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹਨ, 
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਸਦਮਆਂ ਿੌਰਾਨ।
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ਬਾਕਾਇਿਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ
ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ 
ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਨਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਹੋਇਆਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 
ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਤੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ  ਲੱਗ ਸਕਿੇ 
ਹਨ।

ਬਾਕਾਇਿਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਆਮ 
ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਦਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿੋ:

ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਵੱਚ ਸੰਤੁਲਣ ਰੱਿੋ ਦਕ ਉਸ 
ਦਵੱਚ ਅਰਾਮ ਿੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਛੇ ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਲਈ 
ਹਰੇਕ ਅਦਜਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਦਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 
ਿੀ ਹੱਡੀ (ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪੈਂਿਾ ਹੋਵੇ।

(ਘਰ ਦਵੱਚ ਪਦਹਲੇ ਿੋ ਹਫ਼ਤੇ) ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ

੍ੇਬਲ ਲਾਉਣ, ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਦਤਆਰ ਕਰਨ, ਦਮੱ੍ੀ-ਘੱ੍ਾ 
ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਵੱਸਤਾਂ ਥਾਂ ਦਸਰ ਦ੍ਕਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰ ਅੰਿਰ ਪੌਿੇ 
ਲਾਉਣ ਦਜਹੇ ਹਲਕੇ-ਫ਼ਲੁਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਜਿੋਂ ਤੀਕ ਛਾਤੀ ਿੀ ਹੱਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੀ 6-8 ਹਫ਼ਦਤਆਂ 
ਲਈ ਹੇਠ ਿਰਜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ:

• ਵੈਦਕਊਮ ਜਾਂ ਲਾਂਡਰੀ 

• ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਪੱਛੇ ਕਰਨੀਆਂ

• ਬਾਗ਼ ਦਵੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਘਾਸ-ਫੂਸ ਕੱਢਣਾ, ਕੱਦ੍ਆ ਘਾਹ ਤੇ ਪੱਤੇ 
ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਘਾਹ ਕੱ੍ਣਾ

• ਬਰਫ਼ ਹ੍ਾਉਣੀ

ਯਾਿ ਰੱਿੋ:

ਦਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਾ ਦਿੱਚੋ

ਦਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਾ ਧੱਕੋ

ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਵੱਚ 5 ਪੌਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਨਾ ਚੁੱ ਕੋ

• ਘਰ ਨੰੂ ਪੇਂ੍ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਿੜਕੀਆਂ ਧੋਣੀਆਂ

ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਿਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ

• ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਿੜ੍ਹੇ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ੍ਰੈੱਡਦਮੱਲ ‘ਤੇ 
ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਿੀ ਘੜੀ, ਪੱਧਰੀ 
ਸਤਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਕਸਰਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਉਿੋਂ ਤੀਕ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿੋਂ ਤੀਕ 
ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡੀਐਕ ਦਰਹੈਬ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ। ਘਰ 
ਅੰਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਦਪਸ੍ ਜਾਂ ਡਾਕ੍ਰ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਵਚਾਰ-ਵ੍ਾਂਿਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੋਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 8-10 ਹਫ਼ਤੇ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਕਾਰਡੀਐਕ ਦਰਹੈਦਬਲ੍ੇਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। 

ਦਲੰਗਕ ਸੰਬੰਧ

• ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਚੰਤਾ ਕਰਿੇ 
ਹਨ। ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨੀ ਊਰਜਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਿੀ ਹੈ 
ਦਜੰਨੀ ਦਕ ਿੋ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਦਹਸੂਸ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਬਨਾ ਦਕਸੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣ ਿੇ 
ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਅਦਜਹੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਦਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿੀ ਹੱਡੀ ਨੰੂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੋਵੇ। 
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿੇ ਭਾਰ ਨੰੂ ਬਾਹਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਉ। ਿੂਜੀਆਂ 
ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਰਤੋ। 

ਭਾਰ ਚੁਕਣਾ

• ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ,10 ਪੌਂਡ (ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਵੱਚ 5 ਪੌਂਡ) ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਭਾਰ ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਭਾਰ ਚੁੱ ਕਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿੀ ਹੱਡੀ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 
ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਿਾ ਹੈ।

(ਕਾਰ ਆਦਿ) ਚਲਾਉਣੀ

• ਿੀ ਕਨੇੈਡੀਅਨ ਮਡੈੀਕਲ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ (The Canadian 
Medical Association) ਸਝੁਾ ਦਿੰਿੀ ਹੈ ਦਕ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ 
ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉ। ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ, ਥਕਾਵ੍, 
ਕਮਜ਼ਰੋੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਵਾਈ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਤੀਕਰਮ ਿਾ 
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ਸਮਾਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿੀ ਹੱਡੀ ਅੱਜੇ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੰੁਿੀ। ਕਾਰ ਿੀ ਦਪਛਲੀ ਸੀ੍ ‘ਤੇ 
ਭਠੈਣਾ ਸਰੱੁਦਿਅਤ ਹੰੁਿਾ ਹੈ। ਯਾਿ ਰੱਿ ੋਦਕ ਹਮਸ਼ੇਾ ਸੀ੍ਬੈਲ੍ 
ਪਾ ਕ ੇਰੱਿ।ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿ ੇਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ 
ਸੀ੍ਬੈਲ੍ ਦਵੱਚਕਾਰ ਦਸਰਹਾਣਾ ਰੱਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਧ 
ਅਰਾਮ ਦਮਲ ਸਕਿਾ ਹੈ।

• ਛੇ ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਲਈ, ਿੂਜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ 
ਮੋ੍ਰਸਾਈਕਲ, ਸਾਈਕਲ, ਰਾਈਡੀੰਗ ਲਾਅਨ ਮੋਅਰ, 
ਸਨੋਮੁਬਾਇਲ, ਬੋ੍ ਅਤੇ ਵਾ੍ਰਕ੍ਾਫ਼੍ ਨਾ ਚਲਾਉ 

• ਬੱਸ, ਸਬਵਅੇ,੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈਜਾਜ਼ ਰਾਹੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ: 
ਛੇ ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਲਈ ਦਨੱਜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ੍ਕੈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ।

• ਨੋ੍: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕ੍ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦਕ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਕਿੋਂ 
ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ।

ਕਾਰ ਦਵੱਚ ਚੜ੍ਹਣਾ/ਉੱਤਰਨਾ

• ਆਪਣ ੇਪਦਰਵਾਰ ਿ ੇਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਿਸੋਤ ਨੰੂ ਦਪਛਲੀ ਸੀ੍ ‘ਤੇ 
ਗਾਰਬੇਜ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦਸਰਕਣਾ ਸਿੌਾ 
ਹੋ ਜਾਵੇ

• ਸੀ੍ ‘ਤੇ ਬੈਕ ਲਾਉ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਉ

• ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਾਰ ਦਵੱਚ ਰੱਿ ਲਉ- ਧੱਕਣਾ ਜਾਂ ਦਿਚਣਾ 
ਨਹੀਂ, ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ

• ਸੀ੍ ‘ਤੇ ਸਕੂ੍  ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਰਤੋ

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣਾ

• ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਡਾਕ੍ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਰਜਰੀ ਿ ੇਦਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਪੱਛੋਂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ 
‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਿ ੇਯਗੋ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ।

ਮਨੋਰੰਜਨ

• ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਦਕ ਘੱ੍ ਤਣਾਉ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੇ ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਦਪੱਛੋਂ 
ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਿੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ।

ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

• ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ , ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜੇ ਕਨੇੈਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ 
ਹੋਵ,ੇ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕ੍ਰ ਅਤੇ 
ਇਨਸ਼ਰੁੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਉ।

ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੇਠ ਿਰਜ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ

ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਚੁਕਣੇ

ਬੱਦਚਅਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣਾ

ਸੈਰ ਲਈ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣਾ/
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਜੰ਼ਜੀਰ ਨਾ ਦਿੱਚਣਾ

ਸ਼ਖ਼ਤ ਦਿੜਕੀਆਂ ਿੋਲ੍ਹਣੀਆਂ

ਭਾਰੀ ਿਰਵਾਦਜ਼ਆਂ ਜਾਂ ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਧੱਕਣਾ 
ਜਾਂ ਦਿੱਛਣਾ

ਨ੍ਹ ਾਉਣਾ

(ਦਸਰਫ਼ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਿੀ ਦਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ)
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ਘਰ ਅੰਿਰ ਚੱਲਣ ਿਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਮੰ੍ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਿੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇਸ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ 
ਚੜ੍ਹਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਿੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਉ ਅਤੇ ਅਰਾਮ 
ਕਰੋ। ਜੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਪੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਦਹਸੂਸ 
ਕਰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕ੍ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਯਾਿ ਰੱਿੋ ਦਕ ਚੱਲਿੇ ਸਮੇਂ ਦਸੱਧੇ ਿਲੋਵੋ। ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 
ਅਕੜਾਅ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਿੂਜੇ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਹੀ 
ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਜਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਿੇ 
ਹੋਵੋ।

੍ੀਚਾ: ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਤੋਂ 40 ਦਮੰ੍ ਚੱਲਣਾ

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦਪੰਗ ਮਾਲ ਨੰੂ ਚੱਲ 
ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਵਚਾਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।

ਘਰ ਦਵੱਚ

ਸਾਹ ਲੈਣਾ: ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਕਰਨ ਦਪੱਛੋਂ ਿ ੋਹਫ਼ਦਤਆਂ ਲਈ 
ਦਿਨ ਦਵੱਚ ਦਤੰਨ ਵਾਰੀ ਡੰੂਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿ ੇਅਦਭਆਸ ਕਰਨ 
ਿੀਆਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਿੰਘਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਸਰ੍ਹਾਣਾ ਵਰਤੋ 
(ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਘਰ ਦਲਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ! )

ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ: ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਿੀਆਂ 
ਦਜਹੜੀਆਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਦਪਸ੍ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਿਾਈਆਂ 
ਹੋਣ ਉਹ ਕਰੋ। 

ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹਣੀਆਂ: ਦਫ਼ਦਜ਼ਉਥੈਰਦਪਸ੍ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿਾਏ ਗਏ 
ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਿ ੋਹਫ਼ਦਤਆਂ ਲਈ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ੋਅਤੇ ਉਤਰੋ। 
ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ; ਕਵੇਲ 
ਉਿੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋ ਜਿੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵ।ੇ ਮੜੁ ਕ ੇਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ 
ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਝੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ੇਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਹੀ 
ਰਹੋ। ਪੌ ੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ (ਿਹੋਾਂ ਦਸਦਰਆਂ ‘ਤੇ ) ਇੱਕ 

ਕਰੁਸੀ ਰੱਿ ਲਉ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਭਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ 
ਕਝੁ ਸਮਾਂ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸਕ।ੋ

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਿ ਰੱਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

• ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਵਚਕਾਰ ਅਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ। 
ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਜਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਿਾ ਹੋਵੇ॥

• ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਵਚਕਾਰ ਵਕਫਾ 
ਰੱਿੋ। 

• ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 
ਕਰੋ। 

• ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂ ਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਿਆਂ, ਧੋਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਿੀ 
ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿੇ ੍ੁਕੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਜਹੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਉ।

ਲੈਵਲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ਦਮੰ੍ 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20 21-25 26-30

ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵੱਚ 
ਸਮੇਂ

6-8 6-7 4-6 4-6 3-4 3-4 2-3 2 1 1

ਜਿੋਂ ਲੈਵਲ 
ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰ ਿਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਕ ਕਰੋ
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ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਦਰਹੈਬਦਲ੍ੇਸ਼ਨ
ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ ਨੀਯਤ ਦਕਦਰਆਵਾਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਦਹਲਾਂ ਦਜਹੇ ਰੁਜ਼ਾਨਾ 
ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ 
ਦਰਹੈਨਦਲ੍ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਿਾ ਹੈ ਦਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ 
ਸਮਰਥਾ ਵਧਿੀ ਹੈ, ਕਾਰਡੀਐਕ ਲੱਛਣ ਘ੍ਿੇ ਹਨ, ਦਸਹਤ 
ਿਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਦਵੱਿ ਦਵੱਚ ਦਿਲ ਿੇ ਿੌਰੇ ਸਮੇਤ 
ਦਿਲ ਿੀਆਂ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਿਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘ੍ਿਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਰ੍ਿੀਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਵੈਲਨੈੱਸ 

ਅਤੇ ਰਹੈਬਦਲ੍ੇਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਭੇਦਜਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇੱਕ ਦਚੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਜਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪੁਆੲ੍ਮੈਂ੍ਾਂ ਲਈ 
ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਦਰਹੈਬਦਲ੍ੇਸ਼ਨ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿੇ ਨੇੜੇ ਦਰਹੰਿੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭੇਦਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਵੱਚ ਦਕਵੇਂ 
ਨਾਂ ਿਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਿੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਦਤਆਂ 
ਅੰਿਰ ਅੰਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਤਾਂ 
ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਪੁੱ ਛ-ਦਗੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ (416)259-7580 
ਐਕਸ੍ੈਨਸ਼ਨ 5998 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰ੍ਿੀਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਵੈਲਨੈੱਸ 

ਅਤੇ ਰਹੈਬਦਲ੍ੇਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ
ਕਾਰਡੀਉਵਸੈਕਲੁਰ ਵਲੈਨੈੱਸ ਅਤੇ ਰਹੈਬਦਲ੍ਸ਼ੇਨ ਪਰਿਗੋਰਾਮ 
ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਦਸਹਤਯਾਤਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਦਵੱਿ ਦਵੱਚ ਦਿਲ 
ਿ ੇਿਰੇੌ ਘ੍ਾਉਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਉਂਦਤਆ ਦਗਆ ਹੈ।  
ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਦਵਿ,ੇ ਅਸੀਂ:

• ਦਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਅਦਭਆਸ ਕਲਾਸਾਂ

•  ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ

•  ਕੁਲੈਸਰ੍ਰੋਲ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ

•  ਦਸਗਰ੍ ਪੀਡੀ ਬੰਿ ਕਰਵਾਉਣੀ

• ਸ਼ਕਰ ਰੋਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ

•  ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਉੱਤਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

•  ਿਬਾਉ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ

•  ਿਵੲਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸ਼ਵਰਾ

•  ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘਰਵਾਲੇ/ਪਦਰਵਾਰ ਿੀ ਮਿਿ

ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼  (THP) ਿਾ 
ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਰਹੈਬਦਲ੍ੇਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰਾਂ ਹਫ਼ਦਤਆ 
ਿਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਦਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 
ਅਦਭਆਸ ਿੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਦਸਦਿਆ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਿ ਵੱਿ 
ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈਂ੍ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਸੇ ਮਨੇੈਜਰ 
ਸੌਂਦਪਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਦਜਹੜਾ ਦਕ ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਲਈ ਮੁੱ ਿ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ 
ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਿਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 
ਪਰਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵ।ੇ ਇਸ ਪਰਿਗੋਰਾਮ 
ਿੀ ਕਲੁ ਦਮਆਿ ਿਰੌਾਨ ਕਸੇ ਮਨੇੈਜਰ ਤੁਜਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ 
ਨਜ਼ਰ ਰੱਿਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜਉਂ ਦਜਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕ੍ਰ 
ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਆਲੋਦਜਸ੍ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇ੍ ਕਰਿਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਨੱਜੀਦਕਰਤ ਸੰਭਾਲ ਯਜੋਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਿਾ ਹੈ 
ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਅਦਭਆਸ ਅਤੇ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ 
ਿੀ ਰੇਂਜ ਿ ੇ੍ੀਚ ੇਲਈ ਦਸਿਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਆਪ ਚਕੈ ਕਰਨੀ ਦਸੱਿਿੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਅਦਭਆਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਰੁਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਾ ਦਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਸਝੁਾਅ ਅਤੇ ਹੈਂਡਆਊ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਿ ੇਹਨ। ਅਦਭਆਸ 
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ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਿ ੇਦਸਦਿਆ ਵਾਲੇ ਦਹੱਸ ੇਦਵੱਚ ਪਦਰਵਾਰ ਿੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਿ ੇਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾਕ੍ਰ ਅਤੇ ਿਜੇੂ ਹੈਲਥ 
ਕਅੇਰ ਪਰੋਫ਼ਸ਼ੈਨਲ ਨਾਲ ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈ੍ਂ  ਵਲੇੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਾ 
ਸਆੁਗਤ ਕਰਿ ੇਹਾਂ। 

ਇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਾਂ 
ਦਵੱਚ ਡਾਕ੍ਰ, ਸਾਈਕੈਦ੍ਰਿਸ੍, ਰਦਜਸ੍ਰਸ਼ੁਿਾ ਆਹਾਰ 

ਮਾਹਰ, ਕਦਲਨੀਕਲ  ਿਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ 
ਦਰਹੈਬਦਲ੍ੇਸ਼ਨ ਥੈਰਦਪਸ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ੍ੀਚਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਅਦਤ ਉੱਤਮ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿੀ ਦਵਡੀਉ ਵੇਿਣੀ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ:

TrilliumHealthPartners.ca/ 
HeartSurgeryEducation

ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ:
Cardiovascular Wellness and Rehabilitation Program
Trillium Health Partners - Queensway Health Centre
150 Sherway Drive, 5th floor
Toronto, ON M9C 1A5
Information Line: (416) 521-4068
Direct Line: (416) 259-7580 ext. 5998

ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼ (THP)  
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਥਾਨ:
 
University of Toronto at Mississauga (UTM)
Recreation and Wellness Centre
3359 Mississauga Rd. N.
Mississauga, ON L5L 1C6
ਦ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲ਼ਥ ਪਾਰ੍ਨਰਜ਼
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ਔਨਲਾਈਨ ਦਸੱਦਿਆ
ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਦਰਹੈਬਦਲ੍ੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਦਭਆਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਔਨਲਾਈ ਦਸੱਦਿਆ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਸਰਦਜਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈI ਆਪਣੇ ਦਸਦਿਆ ਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਰਜ 
ਦਲੰਕ ਉੱਤੇ ਜਾਉ: 

trilliumhealthpartners.ca/education/cardiac

ਪਦਹਲੀ ਪਰਿਸਤੁਤੀ ਿਾ ਦਸਰਲੇਿ ਹੈ “Early Discharge 
Education Sessions” ਦਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ 
ਕਰਨ ਿੇ ਪਦਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋੜੀਂਿੀ ਕੁੰ ਜੀਵੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਏਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•  ਕੀ ਿਾਣਾ ਹੈ

•  ਅਦਭਆਸ ਦਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

•  ਆਪਣੀ ਿਵਾਈ ਦਕਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ

•  ਿਬਾਉ ਨਾਲ ਦਕਵੇਂ ਨਦਜੱਠਣਾ ਹੈ

•  ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿੇ ਪੜਾਅ ਿੌਰਾਨ ਆਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

•  ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤ ਦਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਰਿੀਯ ਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ

•  ਅਮਰਜੰਸੀ ਿੀ ਸਦਥਤੀ ਨਾਲ ਦਕਵੇਂ ਨਦਜੱਠਣਾ ਹੈ।

ਬਆਿ ਿੀਆਂ ਪਰਿਸਤੁਤੀਆਂ ਸੇਹਤਮੰਿ ਿਾਣੇ, ਿਵਾਈਆਂ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦਵਸਤਦਰਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਿੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡੀਉਵੈਸਕੁਲਰ ਵੈਲਨੈੱਸ ਅਤੇ ਰਹੈਬਦਲ੍ੇਸ਼ਨ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਸ਼ਨਾਂ ਿੇ ਉੱਤਰ 
ਿੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਯਾਬੀ ਿੇ ਪਥ ‘ਤੇ ਮਿਿ ਕਰਨ 
ਿੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਾਿੇ ਹਾਂ!

ਬਆਿ ਿੀਆਂ 
ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈਂ੍ਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ੍ੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਆਿ 
ਿੀਆਂ ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈਂ੍ਾਂ ਲਈ ਹਿਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਦਕ 
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਪੱਛੋਂ ਬਆਿ ਿੀਆਂ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈਂ੍ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕ੍ਰ 
ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਆਲੋਦਜਸ੍ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਿੇ ਹੋ।

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਕਰਨ ਿੇ ਦਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਪਛੋਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਨ ਨੰੂ ਦਮਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ 
ਹੈ। ਛੱੁ੍ੀ ਕਰਨ ਿੀ ਦਮਤੀ ਤੋਂ ਿੋ ਮਹੀਨੇ ਦਪੱਛੋਂ ਇਹ 
ਐਪੁਆਇਂ੍ਮੈਂ੍ ਬਣਾਉ।

ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕ੍ਰ

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਤਆਰ ਹੰੁਿੇ ਹੋ, 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਸਾਂਗੇ ਦਕ ਬਆਿ ਦਵੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਲੀ 
ਡਾਕ੍ਰ ਨੰੂ ਕਿੋਂ ਦਮਲਣਾ ਹੈ।

ਦਮਤੀ:                                                                

ਸਮਾਂ:                                                                 

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡੀਆਲੋਦਜਸ੍ 

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਕਰਨ ਿੇ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦਪਛੋਂ

ਦਮਤੀ:                                                                

ਸਮਾਂ:                                                                 
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡੀਐਕ ਸਰਜਨ

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁ੍ੀ ਕਰਨ ਿੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਪਛੋਂ

ਦਮਤੀ:                                                                

ਸਮਾਂ:                                                                 



ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਇਹ ਸਮਗਰੀ 
ਐਡਵਰਡਜ਼ ਲਾਈਫ਼ਸਾਇਂਦਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ 

ਗਰਾਂ੍ ਿੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
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