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ਮੌਡਿਊਲ 1 – ਹੀਮੋਿਾਇਐਡਲਡਿਿ ਡਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ? 
Module 1 – How Does Hemodialysis Work?

ਹੀਮੋਿਾਇਐਡਲਡਿਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੂਨ 
ਨੰੂ ਬਣਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਤਕਹਤ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਕਵੱਚੋਂ ਕਵਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ 
ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਇੱਕ ਡਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ (ਬਣਾਉਟੀ ਗੁਰਦਾ) ਕਵੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ 
ਹੈ। ਿਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ ਛੋਟੇ ਖੋਖਲੇ ਕਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਸੂਖਮ ਨਲ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਦਖਾਈ ਕਦੰਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਰਧ-ਪਰਮੀਬਲ 
ਕਿੱਲੀ ਕਕਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈਲਾਓ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨੰੂ 
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਵੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਗ ਅਰਧ-ਪਰਮੀਬਲ ਕਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਬੈਗ ਕਵੱਚੋਂ ਕਨਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਵੱਚ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਦੇ ਪੱਕਤਆਂ ਕਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੀਮੋਿਾਇਐਡਲਡਿਿ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਣੂ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਣੂ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਟੀਨਾਈਨ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਰਕਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ) 
ਡਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੁਰਾਖਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਗੁਰਦੇ ਕਦਨ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਕਲਟਰ ਖੂਨ 
ਨੰੂ ਕਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਲਟਰ ਰਕਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 
ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਸਕਕੰਟ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਅਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕੁਿ ਅਣੂ ਕਵਅਰਥ ਉਤਪਾਦ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ 

ਕਕ ਕ੍ਰੀਟੀਨਾਈਨ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ, ਿੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਦੇ ਆਮ ਟੁੱਟ ਿਾਣ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਹਨ (ਕਿਸ 
ਨੰੂ ਮੈਟਾਬਾਕਲਜ਼ਮ ਵਿੋਂ ਿਾਕਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।     

    
ਹੀਮੋਡਾਇਐਕਲਕਸਸ  

ਦਾ ਮਲਲਬ ਹੈ  
‘ਖੂਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ’।

ਿੀ ਤੁਿੀਂ 

ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਿੀ ਤੁਿੀਂ 

ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
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ਿਾਇਐਡਲਡਿਿ ਅਡਜਹੇ ਿਈ ਿਾਰਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਡਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ ਗੁਰਦੇ ਹੁਣ 
ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ: 
 • ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ)  
 • ਰਕਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੂਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ, 

ਕ੍ਰੀਟੀਨਾਈਨ)

 • ਖੂਨ ਕਵੱਚ ਪੋਟਾਿੀਅਮ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਦ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਿਾਂ ਅਸੰਤੁਕਲਤ ਪੱਧਰ ਨੰੂ 
ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਖਕਣਿਾਂ ਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਕੈਲਸੀਅਮ)

ਪਰ, ਿਾਇਐਡਲਡਿਿ ਇਹ ਿਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ:

 • ਐਰੀਥਰੋਪੋਏਕਟਨ (ਿੋ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ 
ਰੇਕਨਨ (ਿੋ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦਾ 
ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਡਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿਾਇਲੈਡਿਡਲਿ ਡਮਲ 
ਡਰਹਾ ਹੈ? How do you know if you are getting enough dialysis?

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕਲਆ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਸਟਮ ਤੋਂ ਰਕਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਐਕਲਕਸਸ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਿਦਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿੰਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਡਾਇਐਕਲਕਸਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਮਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਬਹਤਰ 
ਮਕਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਕਵਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਕਦਾਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਤਰਲ 
ਦੀ ਕਮਕਦਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਇਐਕਲਕਸਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਿ ਸੰਕੇਤ (ਲੱਛਣ) ਇਹ ਹਨ:

 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕੇਵਾਂ
 • ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਿੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਢੱਡ ਕਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਣੀ
 • ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਖਾਿ ਹੋਣੀ
 • ਮੂੰ ਹ ਕਵੱਚ ਧਾਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ
 • ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਸੰਭੋਗ ਕਵੱਚ ਘੱਟ ਕਦਲਚਸਪੀ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਾਂ ਸਮਤਲ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ 

ਸਮੇਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਕਵੱਚ ਸੋਕਿਸ਼

 • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
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ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਇਐਕਲਕਸਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਵਗੜਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿੰਨੀ 
ਿਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਕਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ।

ਵਧੀਆ ਮਡਹਿੂਿ ਿਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
 • ਹਰ ਉਸ ਕਦਨ ਡਾਇਐਕਲਕਸਸ ਕਰੋ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
 • ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਇਐਕਲਕਸਸ ਕਰੋ
 • ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੰਕਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 
 • ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਓ
 • ਆਪਣੀ ਨਾੜ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾੜਾਂ 

ਕਵੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
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ਨੋਟਿ – ਹੀਮੋਿਾਇਐਡਲਡਿਿ ਡਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ?
Notes- How Does Hemodialysis Work?

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
           
              


