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ਆਰਥਰਸੋਕਪੋੀ 
 

ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸਸੰਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 
 

ਪਰ੍ਸਤਾਵਨਾ 

ਗੋਿਡਆ,ਂ ਿਗੱਟੇ ਅਤੇ ਮੋਿਡਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹIੈ ਇਸਦੀ 

ਵਰਤ�, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਟਯੂਬ ਿਜਸਨੰੂ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਦੇ ਜਿਰਏ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈI 

 

ਉਦਸ਼ੇ 

ਜੋੜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

 
 
ਔਪਰਸ਼ੇਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਿਤਯਾਰੀ 
 ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋ-ਕਾਰਡੀਓਗਰ੍ਾਮ ਆਿਦI 

 ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਨਹਾਣਾI 

 ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਤੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾI 

 ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੱਸਥੀਿਸਆ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਅਨੱਸਥੀਿਸਆ 

ਦੇਣਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਮ, ਖੇਤਰੀ ਜਾ ਂਰੀੜ ਦਾ ਅਨੱਸਥੀਿਸਆ, ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ 

 ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI 

 

ਿਵਧੀ  

ਸਰਜਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਕਲਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਪਾਏਗਾI ਨਾਲ ਹੀ 

ਦੂਜੇ ਉਪਕਰਨਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਚਾਕੂ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਕੈਮਰਾ ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਸਰਜਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ 
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ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੁਰੁਸਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI 

 
ਔਪਰਸ਼ੇਨ ਦ ੇਬਾਅਦ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ  
 ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹIੈ 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਖਮ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆ ਂਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈI 

 ਆਈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦਰਦ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਜ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹIੈ 

 ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਮੋਟੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਜ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਉ�ਚਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾI ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਪਿਲੰਟ ਜਾਂ ਬਰ੍ੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ 

 ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਰਖਣਾ ਹIੈ 

 ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਿਹਲਾਨ-ਡੁਲਾਨ ਤ� ਬਚੋI 

 ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਿਫਜੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈI 
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ਪਚੇੀਦਗੀਆ ਂ

ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ, ਿਜਆਦਾ ਸ਼ਜੋ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹIੈ 

 

ਫਾਲੋੱ ਅਪ 

ਸ਼ੇਡਯੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਲੋੱ ਅਪ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋI ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ!ਂ 

 

 

ਇਨਹ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਵਕਿਸਤ: 

ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਆਰਥੋਪੀਿਡਕ ਅਤੇ ਟਰ੍ ੋਮਾਟੋਲੋਜੀ) 

ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਗਰੁਪੱ (ਆਰਥੋਪੀਿਡਕ ਅਤੇ ਟਰ੍ ੋਮਾਟੋਲੋਜੀ)  
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