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ਮੌਡਿਊਲ 11- ਮੈਿੀਕਲ ਸੰਕਟਕਾਲ 
Module 11 – Medical Emergencies

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲੇਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਜਵਭਾਗ ਜਾਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੀਮੋਿਾਇਐਡਲਡਸਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਬਾ 
Fever and chills while on hemodialysis

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ (ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 
ਸੰਕੇਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 36.5-37.5 ਜਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ 98 -99 ਜਡਗਰੀ 
ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪਹੁੰ ਚ ’ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਡਾਇਐਜਲਸੇਟ, ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮ਼ਿੀਨ ਨੰੂ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ ਡਕ ਤੁਹਾਿੀ ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਪਹੁੰ ਚ ਉੱਪਰ 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 

ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਨਰਸ ਜਾਂ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 • ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ, ਜਜਸ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਂਬਾ ਜਛੜ 

ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ (ਬੁਖਾਰ)
 • ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ
 • ਜਸਰ ਦਰਦ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਵੱਚ ਦਰਦ
 • ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਕਰੋ:

1. ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਜਦਓ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਦਾ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਼ਿੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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2. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਚੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ: ਲਾਲੀ, ਤਾਪ, ਦਰਦ, ਸੋਜ਼ਸ ਜਾਂ ਜਨਕਾਸ।

3. ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

4. ਲਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਜਚਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਸੰਘਣਾ ਰੰਗਦਾਰ ਥੁੱਕ 
ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ।

5. ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਸਖਲਾਈ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

6. ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਸਖਲਾਈ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰੂਮ ਜਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਜਤਆਰ 
ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਟੀਮ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰੂਮ ਜਵੱਚ ਜਾਓ। 

ਛਾਤੀ ਡਿ਼ੱ ਚ ਦਰਦ Chest pain

ਛਾਤੀ ਜਵੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਣ:

 • ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ
 • ਆਪਣੇ ਟੀਚਾ ਭਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ
 • ਘੱਟ ਹੀਮੋਗਲੋਜਬਨ (ਅਨੀਮੀਆ) 
 • ਜਦਲ ਤਕ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਣਾ
 • ਜਦਲ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ
 • ਡਹਮੌਡਲਡਸਸ
 • ਿਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ ਰੀਐਕ਼ਿਨ (ਆਪਣੇ ਡਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲਾ ਰੀਐਕ਼ਿਨ) 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਵਾਹ ਜਵੱਚ ਹਵਾ 

ਯਾਦ ਰ਼ੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹ਼ੱ ਤਿਪੂਰਣ:

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਓ। ਜਪ੍ੰ ਟ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਪੰਨਾ 123 ਦੇਖੋ।
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ਲ਼ੱ ਛਣ:
 • ਛਾਤੀ, ਜਪੱਠ, ਬਾਂਹਵਾਂ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਜਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋਣੀ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਵੱਚ ਮੁ਼ਿਕਲ; ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ 
 • ਜਚੰਤਾ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਤੀਬਰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ
 • ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:

1. 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

2. ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰੂਮ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ’ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:

1. ਼ਿਾਂਤ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

2. 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

3. ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ - ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਜਵੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4. ਜਸਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ।

5. ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ/ਪੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ 200 ਜਮਲੀਲੀਟਰ ਵੱਧ 
ਸੈਲਾਇਨ ਜਦਓ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਤੰਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

6. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਈਟ੍ੋਗਜਲਸਰੀਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਤਕ ਹਰ 5 ਜਮੰਟਾਂ 
ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀ/ਸਪ੍ੇ ਲਓ। 

7. ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪੈਰਾਮੈਜਡਕਸ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰੋ।

ਯਾਦ ਰ਼ੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹ਼ੱ ਤਿਪੂਰਨ:

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਓ। ਜਪ੍ੰ ਟ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਪੰਨਾ 123 ਦੇਖੋ।
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ਡਹਮੌਡਲਡਸਸ Hemolysis

ਜਹਮੌਜਲਜਸਸ ਉਹ ਼ਿਬਦ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਈਜਸਸ (ਟੁੱਟ ਜਾਣ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਦੇ ਜਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਟਾ਼ਿੀਅਮ ਜਨਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ 
ਗੇੜ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਹਮੌਡਲਡਸਸ ਦੇ ਸੰਭਾਿੀ ਕਾਰਣ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਤਰਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਤਰਲ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੈ।

 • ਕੈਮੀਕਲ ਜਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟੈਂਟ ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਵੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਆ।

 • ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨੰੂ “ਜਪੰਚ” (ਖੁਭ) ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

 • ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਦੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। 

ਲ਼ੱ ਛਣ:
ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਪਾਰਦਰ਼ਿੀ ਅਤੇ "ਚੈਰੀ ਸੋਡਾ" ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਜਲਖੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਦੇ ਕਈ ਘੰਜਟਆਂ 
ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਼ਿੁਰੂਆਤ 
 • ਛਾਤੀ ਜਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਦੀ ਼ਿੁਰੂਆਤ 
 • ਜਪੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜਹੱਸੇ ਜਵੱਚ ਤੀਬਰ ਦਰਦ
 • ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ 
 • ਦਸਤ

ਯਾਦ ਰ਼ੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹ਼ੱ ਤਿਪੂਰਣ:

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲੀ ਜਵੱਚ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਾਇਜਮੰਗ 
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
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ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਡਹਮੌਡਲਡਸਸ ਦਾ ਸ਼਼ੱ ਕ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 
What do I do if I suspect hemolysis?

1. ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ।

2. ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਡਹ਼ੱ ਸਾ ਿਾਪਸ ਨਾ ਕਰੋ।

3. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਾਤੀ ਜਵੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰੂਮ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ 
ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 911 ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

4. ਆਪਣੇ ਨਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਾਂ, ਡਾਇਐਜਲਸੇਟ ਜੱਗ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਰਟ ਨੰੂ ਬਚਾ 
ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਕਾਰਟਜਰਜ ਅਤੇ ਡਾਇਐਜਲਸੇਟ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਨੰੂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 

NX

CV



ਹੋਮ ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਈ ਵਰਕਬੁੱਕ  •  BCRenalAgency.ca                                                                     October 2017

 

94

ਨੋਟਸ- ਮੈਿੀਕਲ ਐਮਰਜੰਸੀਆਂ 
Notes- Medical Emergencies

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
           
              


