ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਐਰਟੇਰੀਓ ਵੀਨਸ (AV) ਫਿਸਟੁਲਾ

ਐਰਟੇਰੀਓ ਵੀਨਸ ਫਿਸਟੁਲਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਹਮੋਡਾਇਫਲਫਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਜਾਂ ਿੇਰ ਭਫਵਿੱ ਖ ਫਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਫਹਮੋਡਾਇਫਲਫਸਸ ਲਈ ਖੂਨ ਵਾਫਹਕਾ ਤਕ ਫਨਯਫਮਤ ਪਹੁੁੰ ਚ (ਖੂਨ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਫਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਫਹਮੋਡਾਇਫਲਫਸਸ ਲਈ ਵਾਫਹਕਾ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਹੁੁੰ ਚ ''AV (ਐਰਟੇਰੀਓ-ਵੀਨਸ) ਫਿਸਟੁਲਾ'' ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਫਿਸਟੁਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਫਕਉਂਫਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਸਟੁਲਾ ਬਣਨ ਫਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ
(4-8 ਹਿਤੇ)। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਫਿਸਟੁਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੁੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਤਆਰ ਹੋਣ ਫਵਿੱ ਚ ਰੈਿਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਹੀਫਨਆਂ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਫਲਫਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਫਹਲਾਂ ਭੇਫਜਆ ਫਗਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ
ਬਣਾਏ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨਾਲ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਫਕਸਮ ਦੀ ਵਾਫਹਕਾ ਤਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਚਿੱ ਲੇ ਗਾ।
ਇਹ ਫਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਫਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਫਕ ਫਿਸਟੁਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੁੰ ਫਕਵੇਂ ਵਰਫਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੁੰ ਬਣਾਉਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਫਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਸਟੁਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫਵਿੱ ਚ ਧਮਣੀ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਫਵਚਕਾਰ ਸਬੁੰ ਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱ ਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ
ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਫਕਉਂਫਕ ਧਮਣੀ ਕਾਰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਫਜਸ
ਨਾਲ ਡਾਇਫਲਫਸਸ ਯੂਫਨਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਜਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਫਲਫਸਸ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
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ਧਮਣੀ ਨੂੁੰ ਨਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋਫੜਆ
ਫਗਆ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਰੋਇਲ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਫਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਟਲੇ ਅਤੇ ਪਾਲਮਰ ਯੂਫਨਟ ਫਵਖੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱ ਜੋਂ ਅਪਾਇੁੰ ਟਮੈਂਟ ਫਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਜਨ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਫਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਕਹੜੀ ਬਾਂਹ ਫਬਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4
ਹਿਫਤਆਂ ਅੁੰ ਦਰ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੁੰ ਅਿੱ ਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਕਉਂਫਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਬਹਤਰੀਨ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹੂ-ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਇਲ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਫਵਭਾਗ ਫਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਰਫਚਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਕਸਿੋਰਡ ਫਵਿੱ ਚ ਫਦਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱ ਜੋਂ, ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ, ਲੋ ਕਲ ਅਨੈਸਥੈਫਟਕ (ਫਜਸ ਫਵਿੱ ਚ ਫਸਰਿ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਹਿੱ ਸੇ ਨੂੁੰ ਸੁੁੰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ
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ਹੈ ਤਾਂਰਡਾਕਟਰ
ਹਾਨੂੁੰ ਲਦਰਦ-ਫਨਵਾਰਕ
ਦਵਾਈਆਂ ਫਲਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਜਨਰਲ ਅਨੈਸਥੈਫਟਕ (ਫਜਸ ਫਵਿੱ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ
ਐਰਟੇ
ੀਓ ਵੀਨਸਤੁਫਿਸਟੁ
ਾ
ਮਰੀਜ਼
ਨੂੁੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ।
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ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੇ।
ਆਕਸਿੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਫਚਿੱ ਠੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਿੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਫਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਫਚਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਟਾ ਜਾਂ ਟਰੇਸੀ ਨੂੁੰ 01865 226109 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਫਾਰਰਨ (warfarin) ਜਾਂ ਕਲੋ ਪੀਡੋਗਰੇਲ (clopidogrel) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੂਰਿਤ ਕਰੋ।

ਉਲਝਣਾਂ
ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਹਰ ਸਰਜਰੀ ਫਵਿੱ ਚ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਲਝਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਫਕ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਫਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਖੂਨ ਦਾ
ਵਫਹਣਾ, ਫਜਸ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਖੂਨ ਚੜਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਲਾਗ; ਅਨੈਸਥੈਫਟਕਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਜਫਟਲਤਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਆਦਾ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਝਰੀਟ ਪੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਵਿੱ ਚੋਂ ਫਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਲਝਣਾਂ ਫਜ਼ਆਦਾ ਦਖਲ ਦੇ
ਫਬਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਲਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਮੌਫਕਆਂ 'ਤੇ, AVF ਨੂੁੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਕਉਂਫਕ ਬਾਂਹ
ਦੇ ਫਹਿੱ ਫਸਆਂ ਫਵਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਜਨ
ਜਾਂ ਅਨੈਸਥੇਫਟਸਟ ਨਾਲ ਫਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੁੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ''ਪਫਰਪਿੱ ਕ'' ਹੋਣ ਲਈ 4 ਤੋਂ 8 ਹਿਤੇ ਲਿੱਗਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਹਮੋਡਾਇਫਲਫਸਸ
ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਫਕ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਫਤਆਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਡਾਇਫਲਫਸਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਫਵਿੱ ਚ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਿੱ ਕ ਖੂਨ ਨੂੁੰ ''ਸਾਿ ਕੀਤੇ'' ਜਾਣ ਲਈ ਡਾਇਫਲਸਰ
ਤਿੱ ਕ ਫਲਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਰ ਸਾਿ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਦੂਜੀ ਸੂਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੁੰ ਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਨ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਫਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਫਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਾਇਫਲਫਸਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰ ਫਵਿੱ ਚ ਸੂਈਆਂ ਲਾਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਪਲਾਸਟਰ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੁੰ ਢਿੱ ਕ ਫਦੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਅਗਲੇ ਫਦਨ ਲਾਫਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਫਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਫਿਸਟੁਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਫਵਤ ਫਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟੁਣਟਣਾਹਟ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੁੰ ''ਫਥਰਲ'' ਜਾਂ
''ਬਰੂਟ'' ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਸਲਾਹ ਫਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੁੰ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਫਕ ਫਥਰਲ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ
ਟੁਣਟਣਾਹਟ ਮਫਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਫਹਸੂਸ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ
ਸੁੰ ਪਰਕ ਫਵਿੱ ਚ ਰਫਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੁੰ ਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਆਖਰ ਫਵਿੱ ਚ ਫਦਿੱ ਤੇ ਨੁੰਬਰ 'ਤੇ ਫਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਅਿੱ ਗੇ ਫਦਿੱ ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੁੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਿ ਰਿੱ ਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਹਿੱ ਸੇ ਫਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਸੁਿੱ ਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦਾ ਸਬੁੰ ਧੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਬੁੰ ਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਰਡ ਨੂੁੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ (ਨੁੰਬਰ ਇਸ ਫਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਫਵਿੱ ਚ ਹਨ)।



ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੁੰ 2-4 ਫਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਗਿੱ ਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
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ਐਰਟੇਰੀਓ ਵੀਨਸ ਫਿਸਟੁਲਾ
ਐਰਟੇਰੀਓ ਵੀਨਸ ਫਿਸਟੁਲਾ
 ਫਕਸੇ
ਨੂੁੰ ਵੀ ਫਿਸਟੁ
ਆਪਣੀ
ੈ ਰ ਦਾ ਕਿੱ ਿ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਫਦਓ।
ਐਰਟੇ
ਰੀਓ ਵੀਨਸ
ਲਾਫਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਬਲਿੱਡ ਪਰਸ਼

ਫਿਸਟੁ
ਲਾ ਲਵਾਲੀ
ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਘੁਟਵੇਂ ਕਿੱ ਿ ਨਾ ਪਫਹਨੋ।
ਐਰਟੇਆਪਣੀ
ਰੀਓ ਵੀਨਸ
ਫਿਸਟੁ
ਾ


ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਰਿ ਫਹਮੋਡਾਇਫਲਫਸਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਫਕਸੇ ਨੂੁੰ ਆਪਣੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਡਰਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ



ਆਪਣੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਵਜ਼ਨ (ਫਮਸਾਲ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ) ਨਾ ਚੁਿੱ ਕੋ।



ਫਧਆਨ ਰਿੱ ਖੋ ਫਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੁੰ ਚ 'ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਾ ਵਿੱ ਜੇ, ਛੇਦ ਜਾਂ ਚੀਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।



ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੁੰ ਫਵਕਫਸਤ ਕਰਨ ਫਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਘੁਿੱ ਟਣ (ਦਬਾਉਣ) ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਗੇਂਦ ਫਦਿੱ ਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਡਾਇਫਲਫਸਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਪਫਹਨਣ ਲਈ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਗੁਿੱ ਟ-ਪਿੱ ਟੀ ਫਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ; ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਫਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ
ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਫਬਨਾਇਨ ਡਾਇਫਲਫਸਸ ਯੂਫਨਟ:

0118 322 8360

ਬਰੈਕਨੈਲ ਡਾਇਫਲਫਸਸ ਯੂਫਨਟ:

01344 662961

CAPD ਯੂਫਨਟ:

0118 322 7322

ਹੁੰ ਟਲੇ ਅਤੇ ਪਾਲਮਰ ਯੂਫਨਟ:

0118 322 8519:

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਰਸਾਂ:

0118 322 7899

ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਰਸਾਂ:

0118 322 5111 ਪੇਜਰ 40593

ਫਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਰਡ

0118 3227476

ਫਵੁੰ ਡਸਰ ਡਾਇਫਲਫਸਸ ਯੂਫਨਟ:

01753 866008

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਫਦਿੱ ਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਫਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:
www.britishkidney-pa.co.uk/patient-info
www.beaumont.ie/kidneycentre-forpatients-aguidetodialysis-accessfo
www.kidneypatientguide.org.uk
www.nhs.uk/conditions/Kidney-disease-chronic
REN_1248
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਸਤੁੰ ਬਰ 2013
ਸਮੀਫਖਆ ਦੀ ਫਨਯਤ ਫਮਤੀ: ਸਤੁੰ ਬਰ 2015
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