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ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ Glossary

ਐਕਸੈੱਸ (ਪਹੁੰ ਚ): ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਐਜਿਜਸਸ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ 
ਦੇ ਗੇੜ ਜਵੱਚ ਪ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਈ ਸੂਈਆਂ ਿਾਂ ਕੈਥੇਟਰ ਦਾਖਿ ਕੀਤਾ ਹਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ 
ਿਈ ਡਾਇਐਜਿਜਸਸ ਪਰਮ-ਕੈਥ, ਜਿਸਟੁਿਾ ਿਾਂ ਗ੍ਾਫ਼ਟ)।

ਐਟਂੀਕੋਐਗੂਲੈਂਟ (ਗਤਲਾ ਵਵਰੋਧੀ): ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਿੇ ਬਣਨ ਜਵੱਚ ਿੱਗਣ 
ਵਾਿੇ ਸਮੇਂ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਅਨੀਮੀਆ: ਜਸਹਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਜਥਤੀ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਜਵੱਚ ਿਹੂ ਦੇ ਿਾਿ ਸੈੱਿਾਂ ਦੀ 
ਜਗਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਮਣੀ ਵਾਲੀ ਨਲੀ: ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਡਾਇਆਿਾਈਜ਼ਰ ਜਵੱਚ ਖੂਨ ਜਿਿਾਣ ਵਾਿੀ ਜਟਊਬ।

ਬਰੂਟ: ਜਿਸਟੁਿਾ ਿਾਂ ਗ੍ਾਫ਼ਟ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਿੋੜਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।
 
ਬਟਨਹੋਲ ਤਕਨੀਕ: ਇਹ ਜਿਸਟੁਿਾ ਅੰਦਰ ਸੂਈਆਂ ਿਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੂਈ 
ਿਗਾਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੜੀਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਿ ਬਦਿ-ਬਦਿ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਿ 
ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਹਰ ਸੂਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰਾ 
ਸਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਈਆਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਐਗਂਿ ਉੱਤੇ ਿਗਾਈਆਂ 
ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵੀਨਸ ਕੈਥੇਟਰ (ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ.): ਇੱਕ ਨਰਮ, ਿਚਕਦਾਰ ਜਟਊਬ ਜਿਸ ਜਵੱਚ 2 
ਜਿਊਜਮਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੌਣ ਜਵਚਿੀ ਵੱਡੀ ਨਾੜ ਜਵੱਚ ਿਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

ਦੂਸ਼ਣ: ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿੋ 
ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਣ ਕੀਟਾਣੂ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ: ਉਹ ਸਜਥਤੀ ਿਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਿੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਡਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ: ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਟਊਬਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਖੂਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਅਡੀਮਾ: ਜਟਸ਼ੂਆਂ ਜਵੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਿ ਿਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਨਕਾਸ ਸਾਈਟ: ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਥੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸਟੁਲਾ: ਸਰਿਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਸ ਜਵੱਚ ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਧਮਣੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 
ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਨਾਿ ਵਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸਟੁਲਾਗ੍ਰਾਮ: ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਵਾਿੀ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਪ੍ਜਕ੍ਆ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਜਿਸਟੁਿਾ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਜਿਆਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ: ਸਰਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਜਸਨਥੈਜਟਕ ਜਟਊਬ ਿੋ ਧਮਣੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਆਪਸ ਜਵੱਚ 
ਿੋੜਦੀ ਹੈ।

ਹੀਮੋਡਾਇਐਵਲਵਸਸ: ਉਹ ਪ੍ਜਕ੍ਆ ਿੋ ਰਜਹੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਅਤੇ ਤਰਿ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੰੂ ਡਾਇਆਿਾਈਜ਼ਰ (ਜਿਿਟਰ) ਜਵੱਚੋਂ ਿੰਘਾ ਕੇ ਇਿੈਕਟ੍ੋਿਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 
ਜਨਯਜਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੀਮੋਵਲਵਸਸ: ਖੂਨ ਦੇ ਿਾਿ ਸੈੱਿਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਣਾ।

ਹੈਪਾਵਰਨ: ਡਾਇਐਜਿਜਸਸ ਜਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਿ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਿੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਿੋ ਖੂਨ ਦਾ 
ਗਤਿਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ: ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਹੋਣਾ।

ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ਼ਨ: ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣਾ।

ਇਨਵਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਸੂਈ ਿਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਿਾਂ ਡਾਇਐਜਿਜਸਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਦੋਂ ਸੂਈ ਨਾੜ (ਜਿਸਟੁਿਾ) 
ਿਾਂ ਗ੍ਾਫ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹੱਿ ਿਾਵੇ; ਇਸ ਨੰੂ "ਬਿੋ" ਵੀ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ: ਖੂਨ ਅਤੇ ਜਟਸ਼ੂਆਂ ਅੰਦਰਿਾ ਇੱਕ ਖਜਣਿ। ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਸੰਭਾਵੀ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੁੰ ਝਿਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਿਈ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਿੇਿ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਜਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਰੋਪ ਲੈਡਰ ਤਕਨੀਕ: ਰੋਪ ਿੈਡਰ ਤਕਨੀਕ ਤਜਹਤ ਹਰ ਡਾਇਐਜਿਜਸਸ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ 
ਸੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਦਿ-ਬਦਿ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਪ ਿੈਡਰ ਤਕਨੀਕ 
ਗ੍ਾਫ਼ਟ ਜਵੱਚ ਸੂਈ ਿਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਿ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।

ਸਟੀਨੌਵਸਸ: ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਟੁਿਾ ਿਾਂ ਗ੍ਾਫ਼ਟ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਿਾਣਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ 
ਜਵਗੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਟੂਚਰ: ਜਕਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਜਸਜਰਆਂ ਿਾਂ ਡਾਇਐਜਿਜਸਸ ਵਾਿੇ ਕੈਥੇਟਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ 
ਵਾਿਾ ਟਾਂਕਾ ਿਾਂ ਟਾਂਜਕਆਂ ਦੀ ਿੜੀ। 

ਵਥ੍ਰਿੱ ਲ: ਜਿਸਟੁਿਾ ਵਾਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਵੱਚ ਇਹ ਜਿਸਟੁਿਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਿੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਥਰਥਰਾਹਟ ਦਾ 
ਅਜਹਸਾਸ ਹੈ ਿੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਨਾੜ ਜਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਿੰਘ ਜਰਹਾ ਹੈ।

ਟਰਨੀਕੁਐਟ: ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਜਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ 
ਿਗਾਇਆ ਿਾਣ ਵਾਿਾ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਵਰਗਾ ਯੰਤਰ। 

ਅਲਟ੍ਰਾਵਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਡਾਇਆਿਾਈਜ਼ਰ ਜਵੱਚੋਂ ਜਨਕਿਦੇ ਖੂਨ ਜਵੱਚੋਂ ਤਰਿ ਹਟਾਉਣਾ।

ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ (ਵੈਸਕੂਲਰ ਐਕਸੈੱਸ) ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਵਾਹ 
ਤਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀਆਂ ਜਤੰਨ ਜਕਸਮਾਂ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: ਜਿਸਟੁਿਾ, ਗ੍ਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਕੈਥੇਟਰ।

ਨਾੜ ਵਾਲੀ ਨਲੀ: ਡਾਇਆਿਾਈਜ਼ਰ ਜਵੱਚੋਂ ਜਨਕਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ 
ਪਾਉਣ ਵਾਿੀ ਜਟਊਬ।
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ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
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ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ IMPORTANT INFORMATION

ਇਹ ਬੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. ਸੇਧ/ਵਸੀਿਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜਚਰਕਾਿੀਨ ਜਬਮਾਰੀ ਵਾਿੇ ਬੀ.ਸੀ. 
ਜਵੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਿ-ਜਵਹਾਰ ਵਾਿੀ 
ਦੇਖਭਾਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਜਵਕਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਧ/ਵਸੀਿਾ ਜਮਆਰੀ 
ਕਾਰਿ-ਜਵਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀ ਦੇਖਭਾਿ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਿਾਿ ਦੇ ਜਮਆਰੀ ਜਸੱਜਟਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਜਵੱਚ 
ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਿਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ, 
ਇਹ ਸੇਧ/ਵਸੀਿਾ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਰਾਇ-
ਅਧਾਰਤ ਜਬਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਜਨਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਿਈ  

www.bcrenalagency.ca ਦੇਖੋ।

ਬੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. ਸੂਬਾਈ ਸੇਧਾਂ/ਵਸੀਵਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://bit.ly/28SFr4n ਦੇਖੋ।
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