ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਲਈ ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ
ਬਣਾਉਣਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ
ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ (ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਰਸਤਾ) ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਸੰ ਭਵ ਹੋ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਬਾਰੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਿੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ...
ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱ ਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਰਸਤਾ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ
ਬਣਾਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਟਿਊਬ ਲਗਾ ਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਟਿਊਬ ਖ਼ੂਨ
ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ
ਟਿਊਬ ਸਾਫ਼ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ
ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ:
•

•

ਉਸ ਬਾਂਹ ਵਿੱ ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ
ਤਕੜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ
ਚੰ ਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਉਸ ਬਾਂਹ ਵਿੱ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਟ ਵਰਤਦੇ ਹੋ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਖੱ ਬੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ)।
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱ ਚ-ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ)।

ਜਾਣਨਯੋਗ ਗੱ ਲਾਂ:
•
•
•

ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ
ਉਪਰੰ ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ 5 ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਲਈ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਹਰ ਪੰ ਜ ਵਿੱ ਚੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਚਲਦਿਆਂ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।

ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਰਸਤਾ ਤਿੰ ਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ
ਗਰਾਫ਼ਟ
ਕੈਥੇਟਰ

ਇਹ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

“ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ” ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਰਜਨ ਇੱ ਕ ਰਗ ਨੂੰ ਧਮਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਧਮਣੀ

ਤੋਂ ਰਗ ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਗ ਵੱ ਡੀ ਅਤੇ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱ ਡੀ ਰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਦੇ ਹਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ

ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ

ਵਾਸਤੇ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਲਈ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਪਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ।
ਗਰਾਫ਼ਟ ਜਾਂ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਤਲਾ ਬਣਨ
ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਘੱ ਟ ਆਸਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਲਈ ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ
ਬਣਾਉਣਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

7. ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਠੀਕ ਢੰ ਗ

ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਿਣਭਿਣਾਹਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਥ੍ਰਿੱ ਲ” ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ‘ਥ੍ਰਿੱ ਲ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਆਦਤ ਹੈ।

1. ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ

ਉੱਪਰ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ
ਸਿੱ ਧੀ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ।

2. ਆਪਣੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ
ਦੱ ਸੀ ਦਰਦ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

3. ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱ ਖਾਂ?
•

‘ਥ੍ਰਿੱ ਲ’ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਾਂ ਇੱ ਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ, ਜਾਂਚ
ਕਰੋ।

•

ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ! ਨਿਰੰ ਤਰ ਦਬਾਅ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਮਾਮੂਲੀ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਬੰ ਨ੍ਹਣੀ
ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਬਟਨ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਸ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ
ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋ।

•

ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ
ਚੰ ਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ ਭਿੜਨਾ ਜਾਂ ਘੁਲ਼ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਗੇ। ਵਾਲੀਬਾਲ
ਦੀ ਥਾਂ ਗੌਲਫ਼ ਖੇਡਣੀ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਹੈ।

•

ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਸਣ ਵਿੱ ਚ ਸੌਂਦੇ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੌਂਣ ਦੇ ਆਸਣ
ਬਦਲਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱ ਠ ਦੇ ਭਾਰ ਸਿੱ ਧੇ
ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਾਹਣੇ
ਉੱਪਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਸੌਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਦਿਓ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਜਾਂ ਇੰ ਟਰਾ-ਵੀਨਸ (ਅੰ ਤਰ-ਨਸੀ) ਲਈ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰਨਾ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ
ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਕਿ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ
ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਨਲ ਏਜੰ ਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ‘ਮੈਡੀਕਲ
ਅਲਰਟ ਬ੍ਰੇਸਲੇ ਟ’ ਜਾਂ “ਜਾਮਨੀ” ਰੰ ਗ ਦਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇ ਟ ਪਹਿਨੋ ਜਾਂ ਸਿਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਬਟੁਏ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ। ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ ਕੀ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ
ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਕਿੱ ਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਰੰ ਗ
ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੂਜੇ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸੁੰ ਨ ਜਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸੁੰ ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਖਣੀਆਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4. ਆਪਣੀ ਪੱ ਟੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱ ਖੋ। ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ

ਪੱ ਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਢੰ ਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ। ਕੁਝ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪੱ ਟੀ
ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਦਲਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱ ਟੀ ਗਿੱ ਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਬਦਲਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਰ ਰਿਹਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱ ਟੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੀ
ਰੱ ਖੋ। ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ
ਪੁੱ ਛੋ।

5. ਆਪਣੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱ ਖੋ। ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ,
ਸਾਧਾਰਨ ਟਾਂਕੇ ਜਾਂ ਕਲਿੱਪ। ਜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਟਾਂਕੇ ਜਾਂ ਕਲਿੱਪ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ
ਟਾਂਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਸਾਬਣ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁਲ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਂਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਧੋਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

6. ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ਾਲੋ -ਅੱ ਪ
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ-ਇਹ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਅਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਡਨੀ (ਗੁਰਦਿਆਂ)
ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਯੁਨਿਟ ਜਾਂ ਵੈਸਕਿਉਲਰ ਐਕਸੈੱਸ
ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
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ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਲਈ ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ
ਬਣਾਉਣਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ
ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ?
•
•

ਂ ੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ (ਰੋਗਾਣੂਆਪਣੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਟ
ਨਾਸ਼ਕ) ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ
ਉਹ ਥਾਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਈ
ਲਗਾਉਣੀ ਸਿੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਆਪ ਸੂਈ
ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
•

•
•

•
•
•

ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰ ਟਾਂ ਤਕ
ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਸਿੱ ਖੋ। ਸੂਈ
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਸੂਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ।
ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲਨਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਟੇਪ ਨਾਲ ਗੌਜ਼ (ਜਾਲੀਦਾਰ
ਪੱ ਟੀ) ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਟੇਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ
ਪੂਰੇ ਘੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 4-6 ਘੰ ਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੌਜ਼
ਉਤਾਰ ਦਿਓ।
ਜਿੱ ਥੇ ਸੂਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਖਰਿੰ ਢ ਬਣ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਖਰਿੰ ਢਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚਣ ਜਾਂ ਉਖਾੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਵਿੱ ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗੀ ਕਿ
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜੱ ਠਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਸਿਖਿਆ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ
ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੱ ਲੋਂ
ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਬੀ.ਸੀ. ਰੀਨਲ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
www.bcrenalagency.ca

ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ (ਨੈਫ਼ਰਾਲੋ ਜਿਸਟ) ਜਾਂ
ਡਾਇਆਲਾਸਿਸ ਯੁਨਿਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
•
•
•
•
•
•

ਤੁਸੀਂ “ਥ੍ਰਿੱ ਲ” ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਮ
ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ
ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਰਿਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋਣ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਖਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ
ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

BC Provincial Renal Agency (BCPRA)
700-1380 Burrard Street
Vancouver, BC
V6Z 2H3
Canada
ਫ਼ੋਨ：604-875-7340
ਈਮੇਲ：bcpra@bcpra.ca
ਵੈੱਬਸਾਈਟ：BCRenalAgency.ca
Facebook.com/BCRenalAgency
@BCRenalAgency
Youtube.com/BCRenalAgency
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