
 
 

Coronary Heart Disease / Punjabi (Indian) 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 1 
 
 

ਕਰੋਨੋਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 
ਿਦਲ ਅਤੇ ਸੈਰੀਬਰੋਵਾਸਕੂਲਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 
ਹੈ। ਕੋਰੋਨਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਇਕ ਮੁੱਖਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ 
ਕੋਰੋਨਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2015 ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 66.6% ਹ ੋ
ਗਈ ਹੈ।  

 ਹਾਲ ਦ ੇ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟੀਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋਈ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਿਵਲੱਖਣ ਨਹ� ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  
1. ਕਰੋਨੋਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕੀ ਹ?ੈ  

ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟੀਰੀਜ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਿਸ਼ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਿਦਲ ਦੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਔਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਿਂਕ ਿਦਲ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਇਹ ਇਸਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 
ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਿਸਸਟਮ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ, ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਸੰਕੁਿਚਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਦਲ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਿਜਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਦਲ ਦੀ ਮਾਸ-ਪੇਸੀਆ ਂਲਈ ਔਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ ਜਾ ਂਬੰਦ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ।  ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਛਾਤੀ 
ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  
2. ਕਰੋਨੋਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦ ੇਜਖੋਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?  

ਕੋਰੋਨਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦ ੇਕਈ ਜੋਖ਼ਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 3 ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ  

-          ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ (ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਘੱਟ ਲੂਣ, ਘੱਟ ਖੰਡ, ਘੱਟ ਫੈਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫਾਈਬਰ 
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ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਗ ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਨ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 

-          ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ  

-          ਿਜਆਦਾ ਵਜਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ 

-          ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

-          ਤਣਾਅ 

• ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂ

-ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 

-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ 

ਹਾਈਪਰਿਲਪੀਡੇਮੀਆ 

• ਵਾਤਾਵਰਨ 

-ਹਵਾ ਦਾ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ 

-ਵਾਯੂ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ 

  
3. ਕਰੋਨੋਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ  

ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ਲੈੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇਮੀ ਿਸਹਤ ਜਾਚਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

 λ ਿਸਹਤਮਦੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ਲੈੀ: 

 ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ 

              ਘੱਟ ਲੂਣ: ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬਲਡੱ ਪਰ੍ੈਸਰ ਵਧੇਗਾ। ¬ {2}{/2}ਲੂਣ ਦੀ ਉ�ਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ 
ਭੋਜਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰ੍ੋਸੈ�ਸਡ ਅਤੇ ਰਿੱਖਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  2 ਗਰ੍ਾਮ 
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ਪਰ੍ਤੀਿਦਨ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ੋ(ਿਜਵ� ਿਕ ਇਕ ਚਮਚਾ ਲੂਣ)। 

ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ: ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿਡਰ੍ ੰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਤ� 10% ਤਕ ਦਾ ਕੱੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 50 ਗਰ੍ਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ 
ਲਗਭਗ 12 ਚੱਮਚ) ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਜਨ ਉਿਚਤ ਹੈ। 

ਘੱਟ ਫੈਟ: ਫੈਟ ਤ� ਕੱੁਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ 30% ਤ� ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਅਸੰਿਤਰ੍ਪਤ ਫੈਟ (ਮੱਛੀ, ਅਵਾਕੈਡ,ੋ 

ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕੈਨੋਲਾ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਲਿੱਭਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਸੰਿਤਰ੍ਪਤ ਫੈਟ (ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਮੀਟ, ਮੱਖਣ, ਪਾਮ 
ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ, �ੀਮ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤ� ਵਧੀਆ ਹੈ।  ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ (ਪਰ੍ੋਸੈਸਡ 
ਫੂਡ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਸਨੈਕ ਫੂਡ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਰਗਾਰੀਨਸ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਖਾਓ।   

 ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 5 ਿਦਨ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 30 ਿਮੰਟ ਦੀ ਮੱਧਮ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 150 ਿਮੰਟ ਦੀ 
ਮੱਧਮ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। 

       ਧੂਮਰਪਾਨ/ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ੋ

 ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹ ੋਅਤੇ ਬਹਤੁ ਿਜਆਦਾ ਤਣਾਅ ਨਹ� ਲਓ। ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਕਰਾਆਵਾਂ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ। 

 ਖਤਰਨਾਕ ਿਬਮਮਾਰੀ ਦਾ ਛਤੇੀ ਤ� ਛਤੇੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੇਮੀ ਚਕੈ-ਅੱਪ ਕਰਾਓ: 

 ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ 

 ਿਲਿਪਡ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਲਓ 

 ਸੁਗਰ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਲਓ 

  

 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Coronary Heart Disease / Punjabi (Indian) 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 4 
 
 

4. ਕਰੋਨੋਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਚੱ ਕਾਰਨੋਰੀ ਨਾੜੀਆ ਂਦਾ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ  

  

ਕੋਰੋਨਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਰੀ ਨਾੜੀਆ ਂਸੰਕੁਿਚਤ ਜਾਂ ਐਥਰੋਸਕਲੇਰੋਿਸਸ ਦੀ ਪਰ੍ਿ�ਆ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਲੇਕ ਦੁਆਰਾ 
ਬਲੌਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।   

  
5. ਕਰੋਨੋਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦ ੇਕੀ ਲਛੱਣ ਹਨ?  

ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਿਸਸ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮ� ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਪੈਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ।  ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ: ਕੋਰੋਨਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।λ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਕੜਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿਜਹ ਿਕਸੇ ਵੱਡ ੇਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਦਬਾ 
ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਥੱ, ਮੋਢੇ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਬੜਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਦ ੇ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 ਸਾਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਦਾ : ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜਾ ਂਦਾ ਸਾਹ ਫੱੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹ ੋਸਕਦੀ 
ਹੈ।λ 

 ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰ ੇਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਥਰ ਰਿਹਦਾ ਹੈ।λ  

• ਹੋਰ ਸੰਭਾਿਵਤ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਦੀ ਤੇਜ ਧੜਕਣ, ਿਸਰ ਚਕਰਾਉਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

  
6. ਕਰੋਨੋਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

• ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਲੈਣਾ  
•        ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਿਜਵ� ਿਕ ਬਲਡੱ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ 

•        ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਗੁਰ ਅਤੇ ਿਲਿਪਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

•        ਅਲੈਕਟਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰ੍ਾਮ (ਈਸੀਜੀ) 
•        ਕਸਰਤ ਈਸੀਜੀ  
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  ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ (ਛਾਤੀ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ� 

  ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗਰ੍ਾਫੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਨਜੀਓਗਰਾਮ�  

• ਛਾਤੀ ਦਾ ਮੈਗਨੇਿਟਕ ਿਰਸੋਨ�ਸ ਇਮੇਿਡੰਗ (ਐਮਆਰਆਈ) 

• ਕੋਰੋਨਰੀ �ਜੀਓਗਰਾਮ 

  
7. ਕਰੋਨੋਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਕੀ ਹਨ?  

 ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ: ਇਹ ਉਸ ਸਮ� ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਖੂਨ ਦਾ ਫਲੋਅ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਦਲ ਦੀ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਬੁਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਖੂਨ ਦੀਆ ਂਨਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਨਹ� ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।λ 

 ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣਾλ 

 ਆਰੇਥਿਮਆ (ਅਸਾਧਾਰਣ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ)λ 

  
8. ਕਰੋਨੋਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?  

ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ 
ਹਾਈਪਰਿਲਪੀਡੇਮੀਆ। ਕੋਰੋਨਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੈਥੀਟਰ ਇੰਟਰਵ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਕਾਰਡੀਆਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਦਵਾਈਆਂ:  

  ਐਸਪੀਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ �ਟੀ-ਪਲੇਟਲੇਟ ਦਵਾਈਆλਂ 

 ਬੀਟਾ ਬਲੌਕਰਜ਼λ 

 ਵੈਸੋਡਾਈਲੇਟਰਸλ 

ਐਨਿਜਓਟੈਨਿਸਨ-ਕਨਵਰਿਟੰਗ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਇਨਹੀਿਬਟਰਜ਼ (ਏਸੀਈਆਈ) 
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 ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕਰਜ਼λ 

 ਿਲਿਪਡ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆλਂ 

  

ਕੈਥੀਟਰ ਇੰਟਰਵ�ਸ਼ਨ: 

λ ਪਰਕੁਟੇਿਨਅਸ ਕੋਰੋਨਰੀ ਇੰਟਰਵ�ਸ਼ਨ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਬੈਲੂਨ ਐਨਜੀਓਪਲਾਸਟੀ” ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ): ਜੇ 
ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੁਚਨ ਜਾਂ ਬਲੌਕੇਜ ਦਾ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਨਜੀਓਗਰਾਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲਗਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾੜੀਆ ਂਨੰੂ ਡਾਈਿਲਊਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ਼ਲ ਬਲੂੈਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਕੇ ਬੈਲੂਨ ਐਨਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਪੇਟਨਸੀ ਨੰੂ ਠੀਕ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਟ�ਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ, ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸਟਰ੍ ੋਕ ਅਤੇ ਮੌਤ 
ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

  

ਕਾਰਡੀਆਕ ਸਰਜਰੀ 

 ਕੋਰੋਨਰੀ, ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ "ਿਬਰ੍ਿਜੰਗ ਸਰਜਰੀ” ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ): ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਹਮ 
ਓਪਨ-ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰ ਦ ੇਦੂਜੇ ਿਹੱਸ ੇਤ� ਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਾਈਪਾਸ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਿਂਕ 
ਖੂਨ ਦਾ ਫਲੋਅ ਬਲੌਕ ਏਿਰਆ ਤ� ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖλ ਆਰਟਰੀ ਤ� ਿਦਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਮਾਸਪੇਸੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
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