
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?  
ਤੁਸੀਂ ਸਸਹਤਮੰਦ ਸਕਵੇਂ ਰਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ।”

“

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਫੇਰ, ਕੁਝ ਗੜਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ: 

“ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਸਨਪਟਾਾਂ?”
“ ਗੁਰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਸਹਤ ਸਵੱਚ ਕੀ ਭੂਸਮਕਾ 

ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ?” 
“ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਹੜੇ ਸਵਕਲਪ ਹਨ?” 

“ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ?”

“ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮੈਂ ਸਕਸ ਕੋਲ ਜਾ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?”



ਗੁਰਦੇ:

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਲਟਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ



ਸਾਧਾਰਨ ਸਸਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਸਹਤ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਸਮਕਾ 
ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ
> ਗੁਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਪਸ਼ਾਿ 

ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।

> ਇਹ ਖਬਣਜਾਾਂ (ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਅਤੇ 
ਿੋਸਿੋਰਸ) ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

> ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ।

> ਇਹ ਲਾਲ ਖੂਨ ਕੋਬਸ਼ਕਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਿਣਾਉਣ ਬਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

> ਇਹ ਹੱਡੀਆਾਂ ਨੂੰ ਬਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਟਾਬਮਨ ਡੀ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਵਕਸਸਤ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

> ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੇਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

> ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

> ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਥੇਰੀਆਾਂ ਲਾਲ ਖੂਨ ਕੋਸਸ਼ਕਾਵਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਲਈ ਸਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 20% ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

> ਗੁਰਸਦਆਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਾਜਮਾਾਂ ਦੇ ਦਾਸਣਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਹੋ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

> ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟੀ ਮੁੱਠੀ ਸਜੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

> ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 1/4 ਪੌਂਡ ਜਾਾਂ 114 ਗ੍ਰਾਮ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸਤੰਨ ਸਕਸਮਾਾਂ: 
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਚਰਕਾਲੀ ਸਬਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ 
ਤੀਬਰ ਸਬਮਾਰੀ, ਅੰਤਲੇ-ਚਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੇ 
ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ
> ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਚਰਕਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 

ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਲੰਮੀ-ਸਮਆਦ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੁਰਦਾ ਿੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਕਸਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਸਹਲੇ 
ਵਾਾਂਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

> ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਤੀਿਰ ਖਰਾਿੀ (ਅਸਫ਼ਲਤਾ): ਸਕਸੇ ਸੱਟ ਜਾਾਂ ਜ਼ਸਹਰ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਿਟਾਿਟ 
ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿਸਤਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਪਸਹਲੇ ਵਾਾਂਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

> ਅੰਤਲੇ-ਚਰਨ ਿਾਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ESRD): ਅਸਜਹੀ 
ਹਾਲਤ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਾ ਕਾਰਜ ਰਸਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਿੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ:  
ਸਭੰਨ-ਸਭੰਨ ਸਬਮਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਸਥਤੀਆਾਂ 
ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ

ਡਾਇਿਟੀਜ਼ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ (ਸਕਡਨੀ 
ਿੇਲਯਰ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। 
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਾਂ ਸਵੱਚ ਬਲੱਡ 
ਸ਼ੂਗਰ (ਗਲੂਕੋਜ਼) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੇਫਰੋਨਸ 
ਸਵਚਲੀਆਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਾਂ ਛੋਟੀਆਾਂ ਵਸਹਣੀਆਾਂ ਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 
ਗੁਰਦੇ ਿੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

> ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 
ਸਮਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ 
ਦੇ ਪੱਧਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰੋ।

> ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ: ਬਲੱਡ 
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ “ਸਾਧਾਰਨ” ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਸਜਹਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ 
ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਲੂਪਸ (ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਿਮਾਰੀ)

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੋਲੀਸਸਸਸਿਕ ਸਿਮਾਰੀ (ਗੁਰਖਦਆ ਂਖਿੱਚ 
ਇੱਕ ਤੋਂ ਖ਼ਿਆਦਾ ਗੱਠਾ)ਂ

ਗਲੋਮੇਰੂਲੋਨੇਫਰਾਈਬਟਸ (ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਲਟਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਜਸ਼) ਸਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ

ਸੱਟ ਜਾਾਂ ਮਾਨਬਸਕ ਸੱਟ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਹਰ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਨਸ਼ੇ 
ਜਾਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸਵੱਚ ਸਸੱਧਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਾਂ 
ਗਈਆਾਂ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਦਵਾਈਆਾਂ

ਿਧ ਿਲੱਡ ਪ੍ਸ਼ੈਰ, ਜਾਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਵੀ ਤਹੁਾਡੇ 
ਗਰੁਸਦਆਾਂ ਦੇ ਸਿਲਟਰਾਾਂ ਸਵਚੱ ਖੂਨ ਦੀਆਾਂ ਛੋਟੀਆਾਂ 
ਵਸਹਣੀਆਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਸ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਿੇਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਨਯਸੰਤਰਿਤ ਤਰੌ 
‘ਤ ੇਵਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ੈਰ ਕਾਰਨ ਗਰੁਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ 
ਹਰੋ ਵੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਜੇ਼ੀ ਵਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

> ਦਵਾਈ, ਸਸਹਤਮੰਦ ਆਹਾਰ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ 
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਦਆਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਸਹਤਮੰਦ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

> ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰ 
ਨਾਲ ਸਮਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ 
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਲਖੋ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ  
ਇੱਕ “ਮੌਨ” ਬਿਮਾਰੀ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕੁਝ ਸਵਅਕਤੀ ਤਦ ਤਕ ਸਬਮਾਰ ਮਸਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਾਂ 
ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਉੱਤੇ ਸਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 
ਗੁਰਦੇ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  

ਸਜਵੇਂ-ਸਜਵੇਂ ਸਬਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਵਅਕਤੀ ਯੂਰੇਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ 
ਹਨ: 

> ਥਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

> ਹੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਾਂ ਦੀ ਸੋਸਜਸ਼

> ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ

> ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਭੈੜਾ ਸਵਾਦ, ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ, ਸਦਲ 
ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟਣਾ

> ਸੌਣ ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖਾਰਸ਼, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕੜਵੱਲ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ 
ਦਾ ਗੂੜ੍ਾਪਣ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਬਿੱਚੋਂ ਬਕਸੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸੋ।



ਸਸਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ 
ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ  
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਦਆਾਂ ਦਾ 
ਸਕੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 
100% = ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ)। ਇਹ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 
ਦਾ ਕੰਮ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਸਕੰਨੀ ਹੌਲੀ ਜਾਾਂ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਰਮ ਬਰਿਏਬਟਬਨਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਸਵੱਚ 
ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਸਜਸਦੀ ਜਾਾਂਚ 
ਸਰਲ ਖੂਨ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਦਾ ਿੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਦੀ 
ਸਬਮਾਰੀ ਸਜਹੀਆਾਂ ਜਸਟਲਤਾਵਾਾਂ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਸਹਤਮੰਦ ਰਬਹਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਰਨਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ:
> ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿੋਲੋ ਅੱਪ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

> ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਾਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਾਂ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਸਚਸਕਤਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਸਹਤ ਸਮੱਸਸਆ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਦੇ ਰਹੋ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅਸਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ 
ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਮਸਹਸੂਸ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਕਸੇ ਸਸਹਤ ਸਮੱਸਸਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 
ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਦਮੇ (ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ 
ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਣਸਕਆਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀ, 
ਸਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ 
ਦੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸਾਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਸਜਹੇ ਸੰਸਾਧਨਾਾਂ ਤਕ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਿੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਿੇਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਹੈ 
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਸਹਤਮੰਦ, 
ਸਕ੍ਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸਬਤਾਉਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

> ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਜਸਵਧੀਆਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਾਂ 
ਗਈਆਾਂ ਹਨ।

> ਡਾਇਲਬਸਸ, ਅਸਜਹੀ ਕਾਰਜਸਵਧੀ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜ 
ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਸਦਆਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਤ 
ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।

> ਆਸਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀਰੋਪਣ) ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਸਜਕਲ ਕਾਰਜਸਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਾਤਾ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਨੇਫਰੋਨ ਗੁਰਸਦਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨੱਕੇ ਸਿਲਟਰ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਾਂ 
ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨੇਿਰੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ 
ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਯੂਰੇਮੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਸਵੱਚ ਯੂਰੀਆ ਜਾਾਂ 
ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ।

ਡਾਇਲਬਸਸ ਅਸਜਹੀ ਸਕਸਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਝੱਲੀ/
ਸਿਲਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ 
ਨੂੰ ਸਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ 
ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਤਰੀਕੇ ਸਵੱਚ ਸਸਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦੇ 
ਕਰਨਗੇ।  



ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਡਾਇਲਬਸਸ:

ਗੁਰਸਦਆਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ 



ਬਜਿੇਂ-ਬਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਧੀਮੇ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 
ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਸਕ ਗੁਰਦੇ 
ਦੇ ਿੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਜਹੇ ਇਲਾਜ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਜਹੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਜਹਨਾਾਂ 
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹਤਰ 
ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ 
ਸਬਤਾ ਸਕੋ।  

ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਡਾਇਲਸਸਸ ਸਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਡਾਇਲਸਸਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖੂਨ ਸਝੱਲੀ/ਸਿਲਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 
ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਬਸਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ 
ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਸਵਚਲੇ ਛੋਟੇ ਬੇਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਸਝੱਲੀ/ਸਿਲਟਰ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਡਾਇਸਲਸੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਣ, 
ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਲਾਲ ਖੂਨ ਕੋਸਸ਼ਕਾਵਾਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੀਆਾਂ 
ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਲਸਸਸ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਸਕਸਮਾਾਂ: ਇਹ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਥਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ
> ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਬਸਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਝੱਲੀ 

ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਮ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨੂੰ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

> ਹੇਮੋਡਾਇਲਬਸਸ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 
ਕੱਢਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਮਕ 
ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਲੱਡ ਸਿਲਟਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਮ ਊਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ 
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਾਂ ਨੂੰ ਢਕਦੀ ਹੈ।

ਖੂਨ 

ਡਾਇਆਸਲਸੇਟ 

ਸਝੱਲੀ/ਸਿਲਟਰ 

ਵੱਡੇ ਕਣ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਲਾਲ ਖੂਨ 
ਕੋਸਸ਼ਕਾਵਾਾਂ ਖੂਨ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੀਆਾਂ 
ਹਨ; ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ 
ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਬੇਕਾਰ ਉਤਪਾਦ 



ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਸਸਸ 
(PD) ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲਟਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

PD ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਝੱਲੀ ਨੂੰ 
ਸਿਲਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 

PD ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਬਕਸਮਾਾਂ
ਬਨਰੰਤਰ ਐਂਿੂਲੇਟਰੀ ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਬਸਸ (CAPD)

> ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

> ਸਕਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

> ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ 
ਗਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਦਨ ਸਵੱਚ 
ਚਾਰ ਵਾਰ ਤਰਲ ਦਾ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰੋ (ਪਾਓ ਅਤੇ ਕੱਢੋ)  

ਸਿੈਚਬਲਤ ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਬਸਸ (APD)

> ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੈਥੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ 
ਸਾਫ਼/ਸਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਬਸਸ 
ਸਾਈਕਲਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਟਾਾਂਦਸਰਆਾਂ 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ

> ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਸਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਸਜਹੀ ਡਾਇਲਸਸਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਸਿਾਸਰਸ਼ 
ਕਰੇਗਾ (ਵਟਾਾਂਦਸਰਆਾਂ ਦੀ ਸੰਸਖਆ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਸਸ ਘੋਲ) ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ PD ਸਚਸਕਤਸਾ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਿਰੋਲੋਸਜਸਟ ਅਤੇ ਨਰਸਾਾਂ ਰੀਮੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਚਸਕਤਸਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ

ਹੋਮੇਡਾਇਲਸਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਿਲਟਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਮੋਡਾਇਲਸਸਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕੱਸਢਆ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਨਰਸਮਤ ਸਿਲਟਰ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਹੇਮੋਡਾਇਲਬਸਸ 

> ਹਸਪਤਾਲ ਸਵਖੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲਸਸਸ ਕਸਲਸਨਕ ਸਵੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

> ਇੱਕ ਹਿਤੇ ਸਵੱਚ ਸਤੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਲਾਜ ਸੈਸ਼ਨ 
ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਘੰਸਟਆਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 
ਸਸਿਾਸਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਡਾਇਲਸਸਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਨਰਸ ਜਾਾਂ ਟੇਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਾਂਹ ਉੱਤੇ ਸਸਥਤ 
ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ, ਸਜਸ ਨੰੂਸਿਸਿਲੂਾ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਦੋ 
ਸੂਈਆਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਲੂਾ ਨੂੰ ਸਰਸਜਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਲੂਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ 
ਸੂਈਆਾਂ, ਸਟਊਬਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ 
ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਲਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਸਵੱਚੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨੂੰ 
ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚ ਭੇਸਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸਚਤ ਸਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਹੇਮੋਡਾਇਲਸਸਸ ਨੂੰ ਘਰ ਸਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਾਂ ਹਿਤੇ ਸਵੱਚ ਸਤੰਨ ਵਾਰ, 
ਡਾਇਲਸਸਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਸਦਆਾਂ, 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਲਸਸਸ ਨਰਸ 
ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਵੱਚ, ਜਾਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 
PD ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਵੋਗੇ। 



ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਇਹ ਹਨ।

ਡਾਇਲਖਸਸ ਦੀ ਅਖਿਹੀ ਖਕਸਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ 
ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ: ਡਾਕਟਰੀ ਿਾ ਂ
ਿੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਖਕਸਮ ਦੇ ਡਾਇਲਖਸਸ ਨੂੰ ਦੂਿੀ ਖਕਸਮ 
ਨਾਲੋਂ ਿੇਹਤਰ ਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਨਰਸ, ਡਾਕਟਰ, ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ, ਅਤੇ 
ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਜਹਾ ਇਲਾਜ ਚੁਣ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਡਾਇਲਬਸਸ ਦੀਆਾਂ 
ਬਕਸਮਾਾਂ ਲਾਭ ਬਿਚਾਰਣ-ਯੋਗ ਗੱਲਾਾਂ 

ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਲ 
ਡਾਇਲਸਸਸ (PD)

> ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ 
ਲਈ ਸਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 

> ਸਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ—ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ ਕਾਟੇਜ 
ਜਾਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਚਸਕਤਸਾ ਨੂੰ 
ਸਲਜਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ

> ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਸਜ਼ਆਦਾ ਧੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਜ ਦੇ 
ਵਾਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

> ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਇਲਸਸਸ ਯੂਸਨਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ 

> ਸਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸੂਈਆਾਂ ਨਹੀਂ 
> ਆਤਮ-ਸਨਰਭਰਤਾ—ਤੁਸੀਂ ਸਚਸਕਤਸਾ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 
> ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦੌਰਾਨ ਸਚਸਕਤਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
> ਸਚਸਕਤਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਿਰੋਲੋਸਜਸਟਾਾਂ ਅਤੇ 

ਨਰਸਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਬਸਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

> ਵਟਾਾਂਦਸਰਆਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 
> ਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ 
> ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾ 
> ਲੱਕ ਥੋੜ੍ਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) 
> ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਾਂ 
> ਤਰਲ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ 

ਕੇਂਦਰ-ਸਵੱਚ/ਹਸਪਤਾਲ 
ਸਵੱਚ ਹੇਮੋਡਾਇਲਸਸਸ 
(ICHD)

> ਦੂਜੇ ਹੇਮੋਡਾਇਲਸਸਸ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਨਯਸਮਤ ਸੰਪਰਕ 

> ਸਤੰਨ ਇਲਾਜ/ਹਿਤਾ (ਚਾਰ ਸਦਨਾਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ) 
> ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ/ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਵੱਚ ਸਟੋਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 
> ਸਚਸਕਤਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਤਕ ਤੁਰੰਤ 

ਪਹੁੰਚ 

> ਹਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਹਿਸਤਆਾਂ ਲਈ 
ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਸਮਾਾਂ-ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹਿਤੇ ਸਵੱਚ ਸਤੰਨ 
ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ/ਯੂਸਨਟ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ 

> ਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ 
> ਹਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਸੂਈਆਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ 
> ਤਰਲ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ 
> ਸੰਭਵ ਤਕਲੀਫ਼, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਸਰਦਰਦ, ਸਦਲ ਕੱਚਾ 

ਹੋਣਾ, ਲੱਤ ਸਵੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਅਤੇ ਥਕਾਨ 

ਘਰ ਸਵੱਚ 
ਹੇਮੋਡਾਇਲਸਸਸ 
(HHD)

> ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ 
> ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ 

ਸਨਯੰਤਰਣ 
> ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਲੀਸਨਕ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ 

ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
> (ਕੁਝ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ) ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

> ਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਲੋੜ 
> ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਕੁਝ ਜੋਖਮ 
> ਹਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਸੂਈਆਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ 
> ਤਰਲ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ 
> ਸਸਖਲਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਿਤੇ ਲੱਗ 

ਸਕਦੇ ਹਨ 
> ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 

ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਾਂ



ਡਾਇਲਸਸਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਜਾਣੋ 
ਸਕ ਇਹ ਸਕਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ 
ਸਕਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ 

ਪੇਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਬਸਸ (PD)
ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਵਅਕਤੀ PD ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ 
ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਕਸਰ ਜਸਟਲਤਾਵਾਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਸਕ, PD 
ਦੀ ਇੱਕ ਜਸਟਲਤਾ ਪੇਰੀਟੋਸਨਸਟਸ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜੋ ਉਦੋਂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਸਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ 
ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਸੀਂ PD ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆ ਕਰਕੇ ਸਸਹਤਮੰਦ 
ਰਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਸਖਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 
ਕਾਰਜਬਿਧੀਆਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ 
ਬਸੱਖਣਾ

ਤੁਰੰਤ ਐਂਟੀਿਾਇਓਬਟਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਹੇਮੋਡਾਇਲਬਸਸ 
ਹੇਮੋਡਾਇਲਸਸਸ ਦੀਆਾਂ ਆਮ ਜਸਟਲਤਾਵਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਮੋਡਾਇਲਸਸਸ 
ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚਰ੍ਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ 
ਿਟਾਿਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਤਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, 
ਸਵੱਚ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

> ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ (ਸਿਸਟਲੂਾ) ਸਾਈਟ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ

> ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਸਲਆਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ

> ਖੂਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਹਾਅ

> ਨਾੜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਸਆਵਾਾਂ

ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਲ ਅਤੇ 
ਇਲੈਕਟਰਿੋਲਾਈਟ ਸੰਤੁਲਨ ਸਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਵਾਾਂ 
ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਸਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਆਪਣੀ 
ਡਾਇਲਸਸਸ ਨਰਸ ਜਾਾਂ ਟੇਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਦਓ। 

ਹੇਮੋਡਾਇਲਸਸਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਸਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

> ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕੜਵੱਲ

> ਸਸਰਦਰਦ

> ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਘਟਣਾ (ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਰ ਦਾ ਚਕਰਾਉਣਾ, 
ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਾਾਂ ਮਤਲੀ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)

ਘਰ ਸਵਖੇ ਜਾਾਂ ਕਸਲਸਨਕ ਸਵੱਚ ਹੇਮੋਡਾਇਲਸਸਸ 
ਕਰਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਾਂ ਜਸਟਲਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨਾ ਬਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਵੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਦਏਗਾ।



ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਸਸਸ ਕਰਾ ਰਹੇ 
ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਗੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ 
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਸਨਯੰਤਰਣ ਸਵੱਚ ਰੱਖਣਾ
ਇਹਨਾਾਂ ਸਸਥਤੀਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰਾਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ 
ਨੇਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ 
ਦਵਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਿੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਰਹਾ ਹੈ। 

ਵਸਧਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੁਰਸਦਆਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਸਸ ਸਵੱਚ ਸਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਿਬਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵੀ 
ਆਪਣੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲਓ;

ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱਖੋ; ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂਚ 
ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਨਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:  
ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਾਂ ਅਤੇ 
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਨਯਸਮਤ ਸਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਡਾਇਲਸਸਸ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ 
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਦਆਾਂ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਾਂ ਖੂਨ 
ਵਸਹਣੀਆਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਿੀਟੀਜ਼ ਹੈ:

ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲਓ;

ਆਪਣੀ ਸਸਿਾਸਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਡਟੇ 
ਰਹੋ; ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।



ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ:

ਸਸਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਯਤਨ ਹੈ



ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਵੱਚ ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਭੂਸਮਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਸਵੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਾਂ, 
ਆਹਾਰ ਸਵਸਗਆਨੀ, ਦਵਾਿਰੋਸ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਅਤੇ 
ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਸਦੱਸ ਦੀਆਾਂ 
ਆਪਣੀਆਾਂ-ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ 
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਦਆਾਂ ਨੂੰ ਸਜੰਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਸਹਤਮੰਦ 
ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ:

> ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ;

> ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ;

> ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੜ੍ਣਾ; ਅਤੇ

> ਟੀਮ ਦੇ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। 

ਨੇਫਰੋਲੋਬਜਸਟ: ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਾਂ 
ਸਬਮਾਰੀਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਗੁਰਸਦਆਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਦਵਾਈਆਾਂ 
ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 
ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 
ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਰਸ (ਡਾਇਲਬਸਸ ਨਰਸ): 
ਇੱਕ ਪੰਜੀਸਕ੍ਰਤ ਨਰਸ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੂਸਚਤ ਿੈਸਲੇ ਲੈਣ 
ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇਿਰੋਲੋਸਜਸਟ ਅਤੇ ਸਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਹਾਰ ਬਿਬਗਆਨੀ: ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਆਹਾਰ ਸਵਸਗਆਨੀ ਇੱਕ 
ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਬਤਾਉਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਹਾਰ 
ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਆਹਾਰ ਸਵਸਗਆਨੀ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਾਂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਹਾਰ 
ਸਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਦਆਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ 
ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇਗੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਕਰ: ਇੱਕ ਸਸਸਖਅਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਸਚਰਕਾਲੀ 
ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਬਤਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਸਸ 
ਜਾਾਂ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਵਸਸਥਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਵਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸਵੱਤ ਜਾਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਜਹੀਆਾਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਾਂ 
ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਾਫਰਸ਼ੋ: ਇਕੱ ਦਵਾਿਰੋਸ਼ ਤਹੁਾਡ ੇਅਤ ੇਨਰਸਾਾਂ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ 
ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹੁਾਡੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਜੜੀ ਬਟੂੀ ਵਾਲੀਆਾਂ 
ਸਚਸਕਤਸਾਵਾਾਂ ਜੋ ਤਹੁਾਡ ੇਗਰੁਸਦਆਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਦੀਆਾਂ ਸਕਸਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਦਵਾਿਰੋਸ਼ ਦਵਾ ਦੀਆਾਂ ਸੰਭਵ ਅਤੰਰ-
ਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀਆਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਗਰੁਦੇ ਦੀ ਸਸਹਤ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਉੱਤ,ੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕਸਮਾਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਿਚਾਿੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ 
ਸਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਆਰਾਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 
ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ 
ਰਸਤਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਸਖ਼ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ  
www.ckmcare.com।



ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ:

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਸਹਤਮੰਦ 
ਗੁਰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੀਜ਼ 



ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਜੀਕਲ ਕਾਰਜਸਵਧੀ ਹੈ, 
ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਸਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ 
ਹੇਠਲੇ ਸਹੱਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਸਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਸਸਹਤਮੰਦ ਦਾਤਾ ਗੁਰਦਾ ਕਈ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ:

> ਇੱਕ ਸਜ਼ੰਦਾ ਸਵਅਕਤੀ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸ, 
ਦੋਸਤ, ਜਾਾਂ ਅਸਬੰਧਤ ਸਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਵਕਲਪ ਲਈ ਕਾਰਜਸਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ 
ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇ ਸਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ੰਦਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

> ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮਸਰਆ ਸਵਅਕਤੀ (ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ)। ਇਸ ਸਵਕਲਪ 
ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜਸਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਜਦਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਸਕਸਮ ਦਾ ਡਾਇਲਸਸਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹੋ, ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕਾਰਜਸਵਧੀ ਲਈ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਗੁਰਦੇ ਮੁਰਸਦਆਾਂ ਤੋਂ 
ਸਮਲਦੇ ਹਨ; ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ, ਦਾਸਤਆਾਂ ਦੀ ਸੀਸਮਤ ਉਪਲਬਧੀ 
ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਡਾਇਲਬਸਸ ਨਹੀਂ – ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਸਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦਾ 
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
ਡਾਇਲਸਸਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨਿੇਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਿਨ ਬਿਤਾਉਣਾ – ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਸਿਲ 
ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਗੁਰਦਾ ਿੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ 
ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਆਦਾ “ਸਾਧਾਰਨ” ਜੀਵਨ 
ਸਬਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ–-ਅਸਜਹਾ ਜੀਵਨ ਸਜਸ 
ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਘਨ ਜਾਾਂ 
ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਿੀਬਰਿਤੀ ਤੋਂ ਿਚਣਾ – ਸਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੇ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕਰਾਇਆ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸਮਊਨੋਸਪੱਰੈਸਸਵ ਦਵਾਵਾਾਂ ਲੈਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਵੀਸਕ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਰੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ–-ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱਚ, ਨਵਾਾਂ ਗੁਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਮਊਨੋਸਪੱਰੈਸੇਂਟ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਸਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ 
ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਬਮਾਰੀਆਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣਾਾਂ 
ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਸਵੱਚ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

> ਭਾਰ ਵਧਣਾ

> ਚਮੜੀ ਸਵੱਚ ਬਦਲਾਵ

> ਸਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਾਅ

> ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ ਜਬਟਲਤਾਿਾਾਂ – ਅਸਵੀਸਕ੍ਰਤੀ ਗੁਰਦੇ 
ਦੇ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਸਟਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਬਦਸਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਵਾਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ 
ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਾਇਲਸਸਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਉਮੀਦਿਾਰ ਹੋ? 
ਹਰ ਸਵਅਕਤੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਲਈ 
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 
ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਨ 
ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕ, ਕੀ 
ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਾਂ 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਵਕਲਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 
ਜੋਖਮ ਭਸਰਆ ਜਾਾਂ ਸਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਨਾਮੁਮਸਕਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ – ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ 
ਧਮਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਾਂ ਟਰਿਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੋੜੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਵੱਚ ਅਕਸਰ ਸਤੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ 
ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਚ 
ਕਈ ਸਦਨ ਅਤੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਹਿਤੇ ਸਬਤਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।



. . .

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ  
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਬਤਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ 
ਹੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਜਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਬਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਧਨ 
Kidney Foundation of Canada (ਕੈਨੇਡਾ ਸਕਡਨੀ 
ਿਾਊਨਡੇਸ਼ਨ): www.kidney.ca 

Canadian Diabetes Association (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 
ਐਸੋਸਸਏਸ਼ਨ): www.diabetes.ca 

Heart and Stroke Foundation of Canada (ਹਾਰਟ ਐਂਡ 
ਸਟਰਿੋਕ ਿਾਊਨਡੇਸ਼ਨ ਔਿ ਕੈਨੇਡਾ):  
www.heartandstroke.ca 

AGIR (ਿਰਿੈਂਚ ਸਕਡਨੀ ਪੇਸ਼ੰਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ –ਸਕਊਬੇਕ): 
www.agir.qc.ca

Conservative Kidney Management (ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ): www.ckmcare.com

Ontario Renal Network (ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ):  
www.ontariorenalnetwork.ca

BC Renal Agency (ਬੀਸੀ ਰੀਨਲ ਏਜੰਸੀ): 
www.bcrenalagency.ca

Manitoba Renal Program (ਮਨੀਟੋਬਾ ਰੀਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ): 
www.kidneyhealth.ca/wp

Nova Scotia Renal Program (ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਰੀਨਲ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ): www.nshealth.ca/renal-program

Home Dialysis Central (ਹੋਮ ਡਾਇਲਸਸਸ ਸੈਂਟਰਿਲ): 
www.homedialysis.org

ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ 
ਪਸਰਵਾਰ ਮੱੁਖ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਸਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹਤਰ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ kidneydialysis.ca ਅਤੇ kidneycampus.ca 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਦਓ। 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ 
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 
www.kidneycampus.ca/patient-stories 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਬਤਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। 

ਉਹਨਾਾਂ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਿਾਦ, ਬਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਲਆਉਣ ਬਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ। Baxter Corporation (ਬੈਕਸਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਸਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ।
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