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ਮੌਡਿਊਲ 3 – ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ 
Module 3 – Your Vascular Access

ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? What is a vascular access?

ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਟੀਮ ਵਾਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰ ਚ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਮੋਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ 
ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਟਊਬ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ 
ਜੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟਊਬ ਖੂਨ ਨੰੂ ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਮਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਇਿ 
ਖੂਨ ਨੰੂ ਿਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਊਬ ਿਾਫ਼ ਖੂਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਸਵੱਚ ਵਾਪਿ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਤੋਂ ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਮਸੀਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਨੰੂ ਸਲਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ 
ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਿੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀਆਂ ਸਤੰਨ ਸਕਿਮਾਂ ਹਨ:
 • ਸਿਿਟੁਲਾ
 • ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ

 • ਕੈਥੇਟਰ

ਨਾਿ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਿ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਮੋਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਿਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਸਮਆਦ ਦੀ ਿਿਲਤਾ ਵਾਿਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਡਿਸਟੁਲਾ Fistula

ਡਿਸਟੁਲਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ What is a fistula?

ਡਿਸਟੁਲਾ ਨਾਿੀਆਂ ਤਕ ਇੱਕ ਸਕਿਮ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਰਜਨ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਚਮਿੀ ਹੇਠਾਂ ਸਕਿੇ ਇੱਕ 
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ਧਮਣੀ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਇੱਕ ਨਿ ਨਾਲ ਜੋਿ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ ਸਵੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਮਣੀ ਅਤੇ ਨਿ ਨੰੂ ਨਾਲ ਸਮਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨੰੂ ਦੋ 
ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਿ ਸਵੱਚ ਸਮਲਣ ਵਾਂਗ ਿਮਝ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਿ ਨਵੀਂ ਨਿ/ਧਮਣੀ ਨੰੂ ਸਿਿਟੁਲਾ ਸਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਸਿਿਸਟਊਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਿਿਸਟਊਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਵਾਿਤੇ ਇਿ ਵੱਡੇ ਛੇਟ – ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਿਸਟਊਲਾ – 
ਸਵੱਚ ਦੋ ਿੂਈਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
What can I expect from my surgery?

ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਸਵੱਚ ਸਿਿਟੁਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦੀ ਿਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।  

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਿ ਬਾਂਹ ਦੀ ਿੋਰਆਰਮ ਸਵੱਚ ਸਿਿਟੁਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਸਜਹਿੀ ਬਾਂਹ ਤੁਿੀਂ ਘੱਟ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਸਕ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੱਜਾ ਹੱਥ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਿਟੁਲਾ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿਿਟੁਲਾ ਇੱਥੇ ਦੱਿੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਸਟੁਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰ ਚ ਡਕਉਂ ਹੈ? 
Why is a fistula the best access?

ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਵਾਿਤੇ ਨਾਿੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਲਈ ਸਿਿਟੁਲਾ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿੀਲਾ ਹੈ। ਸਿਿਟੁਲਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟਸੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਿੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਖੂਨ ਇੰਨੀ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜੰਮਦਾ ਜੋ ਸਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਕੇ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਡਤਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟੁਲਾ ਨੰੂ ਡਕੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗੇਗਾ? How long does it take before I can use my fistula?

ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਵਾਿਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕਿੇ ਸਿਿਟੁਲਾ ਨੰੂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਸਵੱਚ 
ਵਧਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-8 ਹਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਿਿਟੁਲਾ ਨੰੂ ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਿੰਭਵ ਹੋ ਿਕੇ ਪੱਕਣ 
ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਿਰਲ ਕਿਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ 
ਗੇਂਦ ਨੰੂ ਸਨਚੋਿਨਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ 10-14 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਟਾਂਕ ੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਟੈਪਲਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
ਰੱਸਖਆ ਜਾਵੇ। ਇਿ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਗਾ੍ਫ਼ਟ Graft

    

ਗਾ੍ਫ਼ਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? What is a graft? 

ਗਾ੍ਫ਼ਟ  ਨਾਿੀਆਂ ਤਕ ਇੱਕ ਸਕਿਮ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਜੋ ਲਚਕਦਾਰ ਸਟਊਸਬੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕਿਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਸਜਿ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਿੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਨਿ ਨਾਲ ਜੋਿਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਣੀ ਨਾਲ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾ ਸਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਿ ਸਕਿਮ ਦੀ ਿਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਿਟੁਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿੈਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਜਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਿਰੋਲੋਸਜਿਟ ਦੁਆਰਾ 
ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਿ ਬਾਂਹ ਸਵੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਜਿ ਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਿੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਂਹ ਹੈ ਸਜਿ ਦੀ ਤੁਿੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਇਿ ਲਈ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੱਜਾ ਹੱਥ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਸਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕਉਂਸਕ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ 
ਇੱਥੇ ਦੱਿੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕਿੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਲੂਪ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਿਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਜਨ ਇਹ ਿੈਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਿਟੁਲਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੰੂ ਪੱਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਿਮੇਂ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ – ਅਕਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਸਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ। 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਟਾਂਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਟੈਪਲਾਂ ਨੰੂ 10-14 ਸਦਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਂਕ ੇਖੋਲ੍ਹ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
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ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ 
Taking Care of your Vascular Access

ਸਦਨ ਸਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਿ ਸਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 

ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ: 
 • ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਿ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਕੋਿੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਟਂੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਿਾਬਣ 

ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 

ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 
 • ਸਜਹਿੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਿੂਈਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਤਾਨੇ ਪਸਹਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 10-15 ਸਮੰਟਾਂ 

ਤਕ ਿਿੋ।
 • ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਚੁਿੇਰੇ ਟੇਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 4-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀ ਹਟਾ ਸਦਓ।
 • ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਿਟੁਲਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸਨਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 

ਉਿ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਓ। ਜੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 
ਐਮਰਜੰਿੀ ਸਵਖੇ ਜਾਓ।

ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੈਣ, ਆਈ.ਵੀ. ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਦੀ 
ਆਸਗਆ ਨਾ ਸਦਓ।

ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਖੁਰਚਣ ਜਾਂ ਉਿ ਉੱਪਰਲੇ ਖਸਰੰਢ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸਜਹੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ 
ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਦਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ (ਨੈਫ਼ਰਾਲੋਸਜਿਟ) ਜਾਂ ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਯੂਸਨਟ ਸਵਖੇ 
ਿੋਨ ਕਰੋ ਜੇ… 
 • ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਮਸਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਂਹ ਸਵੱਚ ਨਵੀਂ ਲਾਲੀ, ਸਨੱਘ, ਿੋਜ, ਜਾਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ 

ਸਰਿਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸਲਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਿੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਰੁਕੋ!

ਸਾਵਧਾਨ!

ਚਲੋ!

ਨਾਿ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਿੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਸਚਆਂ ਦੀ ਲਿੀ ਿਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀ.ਿੀ. 
ਰੀਨਲ ਏਜੰਿੀ ਦੀ ਵੈੱਬਿਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ:

ਆਪਣੇ ਸਿਿਟੁਲਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ
Care of your Fistula or Graft
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ਹੀਮੋਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਕੈਥੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
What is a hemodialysis catheter?

ਹੀਮੋਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਕੈਥੇਟਰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਖੋਖਲੀ ਸਟਊਬ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਿ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 
ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਥੇਟਰ 
ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਲ ਐਨਿਥੈਸਟਕ (ਥਾਂ 
ਨੰੂ ਿੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਿੀ ’ਤੇ ਨਾਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ, 
ਜਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਕੈਥੇਟਰ ਨੰੂ ਨਿ ਨਾਲ ਜੋਿ 
ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਥੇਟਰ ਨੰੂ ਟਾਂਸਕਆਂ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਿੀ ਨਾਲ ਜੋਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਨੰੂ ਇਿ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਸਖਆ ਜਾ ਿਕੇ। ਕੈਥੇਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਸਹੰਸਦਆਂ ਹਨ।

ਕੈਥੇਟਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ (ਸਲਊਮੈਨਜ਼) ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਦੀ ਸਟਊਸਬੰਗ ਨਾਲ ਜੁਿਦੀਆਂ ਹਨ 
- ਲਾਲ ਜੋ ਸਕਧਮਣੀਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਖੂਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ 
ਵਾਲੀ ਨਾੜ ਦੀ ਲਹੂ ਲਾਈਨ ਜੋ ਿਾਿ ਖੂਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  

ਲਗਭਗ 6-8 ਹਿਸਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਿੀ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਿ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਸਜੱਥੇ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਨਕਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਰਿ ਦੁਆਰਾ ਟਾਂਕੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਿਕਦੇ 
ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਥੇਟਰ ਨੰੂ ਡਸਹਤਮੰਦ ਡਕਵੇਂ ਰੱਖਾਂ?
How do I keep my catheter healthy? 

1. ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਿੁੱਕਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿਪੰਜ ਬਾਥ 
ਲਓ (ਸਗੱਲਾ ਤੌਲੀਆ ਿਰੀਰ ਉੱਪਰ ਿੇਰਨਾ) ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਟੀ ਸਗੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਗੱਲੀ 
ਪੱਟੀ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰੋ। ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਵੱਚ ਨਾ ਡੁਬਾਓ ਅਤੇ 
ਿਵੀਸਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਓ।

2. ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਚੰਨ੍ਹ  ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਥੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਵਾਲੀ ਿਾਈਟ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ, ਿੋਜ ਜਾਂ ਸਰਿਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਨੇਿਲੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੰਿੀ ਸਵਭਾਗ 
ਸਵਖੇ ਜਾਓ।
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3. ਕੈਥੇਟਰ ਨੰੂ ਉਿ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਾਂਕੇ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਟਾਂਕ ੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਿ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਥੇਟਰ ਨੰੂ ਉਿ 
ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਿਲੇ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵਖੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਥੇਟਰ ਉੱਖਿ 
ਕੇ ਸਡੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਾਫ਼ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਉਿ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਓ, 911 ’ਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਨੇਿਲੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੰਿੀ ਸਵਭਾਗ ਸਵਖੇ ਜਾਓ।

4. ਹੀਮੋਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਥੇਟਰ ਹੋਰ ਸਕਿੇ ਕੰਮ ਵਾਿਤੇ ਇਿਤੇਮਾਲ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

5. ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਨਰਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਇਿ 
ਲਾਈਨ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਸਦਓ।

6. ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਨਾਲ 
ਚਮਿੀ ਉੱਪਰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਣ ਨਾਲ 
ਕੈਥੇਟਰ ਉੱਪਰ ਬੇਸਧਆਨੇ ਸਖੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ।

7. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੀਮੋਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 
ਇਿ ਨੰੂ ਹਟਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜਿ ਨੰੂ 48 ਘੰਟੇ ਤਕ ਬੰਨ੍ਹ  ਕੇ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ ਤਹਾਡੀ ਚਮਿੀ ਸਵੱਚ ਹੋਇਆ ਛੇਕ ਭਸਰਆ ਜਾ ਿਕੇ।

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਟੀਮ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਿੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
When should I call my home dialysis team?

ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲੀ, ਗਰਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਕਾਿੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਿਾਵ ਜਾਂ ਸਨਕਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਥੇਟਰ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਿ-ਪਾਿ ਿੋਸਜਸ ਜਾਂ ਖਾਸਰਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗਾ ਅਸਹਿਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਪਰ ਸਲਸਖਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ।
 • ਤੁਿੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਿੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦਾ ਭਾਗ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ 

ਸਰਹਾ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਥੇਟਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਖੱਸਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਸਨਕਾਿ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਵਗ ਸਰਹਾ ਹੈ।
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ਨੋਟਸ – ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਪਹੁੰ ਚ
Notes- Your Vascular Access

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
           
              


