ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦਾ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜ਼ਨ
ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਟਰ੍ ਾਸ
ਂ ਿਫਊਜ਼ਨਜ਼, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਖੂਨ ਦੇ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜ਼ਨਜ਼ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਤੋ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਟ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੁ ਪਤ ਜਾਂ ਿਨਮਨ ਸਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕ ਿਕੱਥ� ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ?
ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਨੂ ੰ ਖੂਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ:
•

ਖੁਦ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁ ਆਰਾ

•

ਗੁੰਮਨਾਮ ਦਾਨੀ

•

ਕੁ ਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਚ, ਮਰੀਜ਼ ਦੁ ਆਰਾ ਦੱਿਸਆ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ

ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਕ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਅਪਿਰਵਰਿਤਤ ਖੂਨ
ਅਪਰਵਰਿਤਤ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਵਰਿਤਤ ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਅਕਸਰ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵਜੰਿਮਆਂ ਦੀ ਹੀਮੋਲਾਇਿਟਕ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਚ ਇਸਨੂ ੰ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਬਦਲਣਾ) ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹ� ਹੈ।
ਪੈਕਡ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲ
ਲਾਲ ਖੂਨ ਸੈ�ਲ ਊਤਕਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਿਲਆ�ਦੇ ਹਨ। ਪੈਕਡ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲਾਂ ਿਵਚਲੇ ਅਪਰਵਰਿਤਤ ਖੂਨ ਤ� ਹਟਾਇਆ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਕਡ
ਸੈ�ਲਾਂ ਨੂ ੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ (2) ਤ� ਚਾਰ (4) ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵਚ ਨਾੜੀ ਰਾਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂ ੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿਹਣ ਕਾਰਨ ਘਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ,
ਹੀਮੋਲਾਇਿਸਸ (ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲਾਂ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ), ਜਾਂ ਜਦ� ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਿਮੱਝ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈ�ਲਾਂ ਦੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਘਟਨਾ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਿਮੱਝ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਿਮੱਝ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਕ�ਸਰ, ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮੋਥਰ
ੈ ੇਪੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ, ਜਾਂ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਕਾਰਨ ਅਨੀਿਮਆ।
ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਪਲਾਜ਼ਮਾ
ਇਸ ਿਵਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂ ੰ ਿਕ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਨੀ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਲਦੀ
ਬਾਅਦ ਜਮਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਿਰਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਿਵਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂ ੰ
ਅਕਸਰ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਿਨਮਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ �ਾਇਓਪਰ੍ੇਸੀਪੀਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂ ੰ ਅਕਸਰ ਇਕ
(1) ਜਾਂ ਦੋ (2) ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Health Topic: Blood Component Transfusions - Punjabi

ਪਲੇ ਟਲੈ ਟਸ
ਖੂਨ ਦੇ ਸੈ�ਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਿਹੱਸੇ ਜੋ ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਜੰਮਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲੈ ਟਲੈ ਟਸ ਸੈ�ਲ ਦੇ ਉਹ ਿਹੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਿਵਚਲੇ ਸੁਰਾਖਾਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਜਾਂ
ਸੱਟ ਦੇ ਵੱਗਣ ਨੂ ੰ ਰੋਕਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲੈ ਟਲੈ ਟਸ ਨੂ ੰ ਆਮ ਅਕਸਰ ਕੁ ਝ ਿਮਨਟਾਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ ਦੇ
ਹੱਡੀ ਦੀ ਿਮੱਝ ਪਲੈ ਟਲੈ ਟਸ ਨਹ� ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੈ ਟਲੈ ਟ ਦੇ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜਨਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਇਕ (1) ਜਾਂ ਦੋ (2) ਵਾਰ (ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ) ਪਰ੍ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ
ਪੈਦੀ ਹੈ। ਪਲੈ ਟਲੈ ਟਸ ਨੂ ੰ ਉਸ ਸਮ� ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੈ ਟਲੈ ਲਟਸ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਯਾਂਤਿਰਕੀ ਨੁ ਕਸਾਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਦਲ ਦੇ ਬਣਾਉਟੀ
ਵਾਲਵ ਦਾ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
�ਾਇਓਪਰ੍ਸ
ੇ ੀਪੀਟੇਟ
�ਾਇਓਪਰ੍ੇਸੀਪੀਟੇਟ ਖੂਨ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ: ਫੈਕਟਰ VIII (ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ A ਦੀ ਘਾਟ), ਵੋਨ
ਿਵਲੇ ਬਰ੍�ਡ ਫੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ੍ਨੋਜੈਨ। �ਾਇਓਪਰ੍ੇਸੀਪੀਟੇਟ ਨੂ ੰ ਹੁਣ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਫਾਈਬਰ੍ਨੋਜੈਨ ਦੇ ਸਰੋਤ (ਥੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ) ਵੱਜ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੀਮੋਫੀਿਲਆ ਦੇ ਕੁ ਝ ਪਰ੍ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕੁ ਝ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਿਫਬਰੀਨੋ ਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ
�ਾਇਓਪਰ੍ੇਸੀਪੀਟੇਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁ ਝ ਮਰੀਜ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤ ਿਜਸਨੂ ੰ ਿਕ DIC (ਿਡਸਸੇਮੀਨੇ ਟਡ ਇੰਟਰਾਵਾਸਕੁ ਲਰ
ਕੋਆਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂ ੰ ਵੀ ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਿਵਚ ਥੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਖੂਨ ਦਾ ਤੀਬਰ ਿਰਸਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। �ਾਇਓਪਰ੍ੇਸੀਪੀਟੇਟ ਤਾਜੇ ਜੰਮੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ(ਉ�ਪਰ ਦੇਖੋ) ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। �ਾਇਓਪਰ੍ੇਸੀਪੀਟੇਟ ਨੂ ੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁ ਝ ਿਮਨਟਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰ੍ਨ
ੈ ੂ ਲੋਸਾਇਟਸ
ਉਹ ਸੈ�ਲ ਜੋ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰ੍ੈਨੂਲੋਸਾਇਟਸ ਨੂ ੰ ਿਨਊਟਰੋਿਫਲਜ਼ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੈ�ਲ ਹਨ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ
ਜਾਂ ਫੁ ੰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰ੍ੈਨੂਲੋਸਾਇਟਸ ਨੂ ੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਤੀਬਰ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵਚ ਗਰ੍ੈਨੂਲੋਸਾਇਟਸ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਨਹ� ਿਦਖਾਈ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਰ੍ੈਨੂਲੋਸਾਇਟਸ ਨੂ ੰ ਪੰਜ (5) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ� ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਰ੍ੈਨੂਲੋਸਾਇਟਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਿਜਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹ� ਪਹੁੰਚ
ਜਾਂਦਾ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ। ਗਰ੍ੈਨੂਲੋਸਾਇਟਸ ਨੂ ੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਇਕ (1) ਜਾਂ ਦੋ (2) ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਿਵਤ ਖ਼ਤਰੇ
ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਵਪਰੀਤ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਂਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ� ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ ਆਮ ਨਹ� ਹਨ
ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਪਰੀਤ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ, ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਿਵਚਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਸੈ�ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈ�ਲਾਂ ਜਾਂ ਤਰਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹ� ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•

ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ

•

ਐਨਾਿਫਲਾਈਿਟਕ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ

•

ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਲੈ ਟਲੈ ਟ ਦੀਆਂ �ਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸੈ�ਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ ਘਟਾ�ਦੀ ਹੈ

•

ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਊਤਕਾਂ ਨੂ ੰ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁ ਕਸਾਨ (TRALI)
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•

•

ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਿਵਚ ਦੇਰੀ

•

ਗਰ੍ਾਫ਼ਟ ਬਨਾਮ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਿਬਮਾਰੀ (GHVD)

ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਿਵਪਰੀਤ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਦੁ ਰਲਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•

ਖੂਨ ਦੇ ਵੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ

•

ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਓਵਰਲੋ ਡ

•

ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤ� ਪੈਦਾ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ

•

ਖੂਨ ਿਵਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਿਨਮਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵਚ ਝੁ ਣਝੁ ਣੀ ਹੋਣਾ

•

ਸਰੀਰ ਦੇ ਊਤਕਾਂ ਿਵਚ ਖੂਨ ਦਾ ਓਵਰਲੋ ਡ (ਇਹ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲਾਂ ਦੇ 100 ਯੂਿਨਟ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜ਼ਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ)

•

ਖੂਨ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਘਟਕ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਿਵਸ਼ਾਣੂ ੰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਈਟੋਮਾਈਗਾਲੋ ਵਾਇਰਸ (CMV), ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਅਤੇ C, ਜਾਂ ਐਚ ਆਈ ਵੀ) ਜਾਂ
ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਲਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਕਦੇ-ਕਦਾ� ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ
ਿਫਲਟਿਰੰਗ ਨੇ ਯੂਨਾਇਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂ ੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪੂਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਪਾਟਾਇਿਟਸ B ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਿਵਪਰੀਤ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਅਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਵੈ�ਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

ਸੰਭਾਿਵਤ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:

•

ਮੂੰਹ ਰਾਹ� ਨੋ ਟ ਕੀਤੇ ਿਗਆ ਬੁਖਾਰ 100,6 °F (38°C), ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

•

ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ, ਪਤਲਾ ਮਲ ਜਾਂ ਿਪੱਠ ਦੀ ਦਰਦ

•

ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਿਪਸ਼ਾਬ, ਛਪਾਕੀ, ਖਾਰਸ਼, ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ

•

ਪੈਰ ਜਾਂ ਿਗੱਿਟਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਖਾਂਸੀ ਜੋ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਨਹ� ਸੀ

•

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ ਦੁ ਰਲੱਭ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲਾਂ ਦੇ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊੁਜ਼ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ (3) ਤ� ਦਸ (10) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜ਼ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ (3) ਤ� ਦਸ (10) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਪੀਲੀਆ (ਤਵਚਾ ਦਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਿਚੱਟਾ ਰੰਗ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਖੂਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਬਲਾਓ।

ਿਵਕਲਪ
ਕ� ਵਾਰ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ
ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•

ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਲ ਸੈ�ਲਾਂ (ਐਰੀਥੋਪੋਇਿਟਨ), ਖੂਨ ਦੇ ਿਚੱਟੇ ਸੈ�ਲਾਂ (ਗਰ੍ੈਨੂਲੁਸਾਇਟ - ਕਲੋ ਨੀ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ) ਅਤੇ
ਪਲੈ ਟਲੈ ਟਸ (ਇੰਟਰਲੋ ਿਕਨ - 11) ਨੂ ੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਿਮੱਝ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵ� ਕਾਰਕ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
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•

ਖੂਨ ਦੇ ਿਰਸਾਵ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕੋਆਗੁਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਕ
VIII ਜਾਂ IX ਕਨਸਨਟਰ੍ ੇਟ), ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਿਕ ਜੋ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗਲੇ ਿਵਚ ਖੂਨ ਦੇ ਿਰਸਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂ ੰ ਘਟਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ (ਏਮੀਕਾਰ) ਜਾਂ ਖੂਨ
ਦੇ ਥੱਕੇ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਕਾਰਕਾਂ (DDAVP) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂ ੰ ਵਧਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੇਪਾਿਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਸਨੂ ੰ ਪਰ੍ੋਟਾਮਾਇਨ ਸਲਫੇਟ ਦੁ ਆਰਾ ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁ ਝ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਾਿਪਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਆਟੋਲੋਗਸ ਯੂਿਨਟ)। ਦੂ ਜੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਣ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇੰਟਰਓਪਰੇਿਟਵ ਸੈਲਵੇਜ ਪਰ੍ੋਸੀਜਰ)।

•

ਜੇ ਦਾਨੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਕਰਾਮਕ ਤੱਤਾਂ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜ਼ਨ ਲਈ ਤੁ ਸ� ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਨ ਦਾਨੀ ਤ� ਖੂਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਜ਼ਰਬੇ ਤ�
ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਦਾਨ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਇਕ ਆਮ ਖੂਨ ਦਾਨੀ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਖੂਨ ਤ� ਕੋਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹਨ। ਕੁ ਝ ਕੁ ਰੋਗੀ ਸਰਜਰੀ
ਤ� ਕੁ ਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀਮੋਗਲੋ ਿਬਨ ਨੂ ੰ ਸਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁ ਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਹਾ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਖੂਨ ਨਵਜਾਤ ਗਿਹਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ
ਇਸ ਿਵਚ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ ਪਰ੍ੋਸੈਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

•

ਕੁ ਝ ਮਰੀਜ਼ ਧਾਰਿਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਫਊਜ਼ਨਾਂ ਤ� ਪਰ੍ਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਪੂਰਕ ਅਿਜਹੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਸੀਲੇ
ਖੂਨ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁ ਸ� ਇਨਹ੍ ਾਂ ਵੈਬ ਸਾਇਟਾਂ ਤ� ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•

ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਬਲੱਡ ਬ�ਕਸ (American Association of Blood Banks - AABB)

•

ਦ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਡ ਕਰਾੱਸ (The American Red Cross)

•

ਹਾੱਕਸਵਰਥ ਬਲੱਡ ਸ�ਟਰ (Hoxworth Blood Center)
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