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ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਪੇਟ ਿਵਚਲਾ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ 

  

ਛਾਤੀ 

ਿਦਲ 

ਪੇਟ 

ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ (ਧਮਣੀ  

ਿਵਸਫਾਰ) ਦ ੇਨਾਲ  

ਏਓਰਟਾ (ਮਹਾਧਮਣੀ) 

ਪੇਟ ਿਵਚਲੇ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ (AAA) ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ 

Abdominal aortic aneurysm (AAA) screening 

65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ� ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ NHS ਜ�ਚ 

A free NHS check for men aged 65 and over 

(Punjabi) 
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ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਹੈ? 

ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ 65 ਸਾਲ ਅਤ ੇਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਮਰਦ� ਲਈ ਪੇਟ ਿਵਚਲੇ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ (ਇਸ ਨੰੂ Abdominal Aortic 

Aneurysm ਜ� AAA ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੇਟ ਿਵਚਲਾ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ (AAA) ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਤਸੁ� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਵਾਸਤ ੇਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

AAA ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਜ�ਚ ਇੱਕ ਸਰਲ ਮੁਫਤ ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ ਜ�ਚ ਹੈ।  

ਿਕਸ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

NHS ਸਾਰੇ ਮਰਦ� ਨੰੂ ਉਸ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਸਾਲ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ। 

65 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਮਰਦ� ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?  

ਉਹ ਮਰਦ ਿਜਨ� � ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪਿਹਲ� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ�ਚ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਪੇਟ ਿਵਚਲਾ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਏਓਰਟਾ (ਮਹਾਧਮਣੀ) ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਨੰੂ ਖੂਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮੱੁਖ ਨਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਤ� ਹੇਠ� ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 

ਅਤੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ� ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 

ਕੁਝ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ, ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਉਹਨ� ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਏਓਰਟਾ ਦੀ ਕੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ 

ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਿਵਚਲਾ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ 65 ਸਾਲ ਅਤ ੇਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਮਰਦ� ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਆਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
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ਕੀ ਪੇਟ ਿਵਚਲਾ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? 

ਵੱਡ ੇਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਿਵਰਲੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਪਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਏਓਰਟਾ ਦੀ ਕੰਧ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ ਅਤ ੇਫੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦ ੇਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਵੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਫੱਟਦਾ ਹੈ ਤ� 100 ਿਵੱਚ� ਲਗਭਗ 85 

ਲੋਕ� ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 

ਿਜਹੜੀ ਏਓਰਟਾ ਆਮ ਨਾਲ� ਥੜੋ�ੀ ਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਪਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਜ�ਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਿਕ ਕੀ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ ਤ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਸ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰੋਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸ 

ਸਕਦ ੇਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੁਸ� ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰੋਗੇ ਅਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰੋਗੇ। 

 

ਅਸ� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹ� ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ� ਉਸ ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦ ੇਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਘੱਟ ਜ�ਦੀਆ ਂ

ਹਨ। 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣ ੇਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ ਕਰਵਾਉਣਾ।  
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ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਿਕੰਨੀ ਆਮ ਹੈ?  

ਸਕ�ੀਨ ਕੀਤ ੇਗਏ 70 ਿਵੱਚ� ਲਗਭਗ 1 ਮਰਦ ਨੰੂ ਪੇਟ ਿਵਚਲਾ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਿਕਸਨੂੰ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਔਰਤ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਮਰਦ� ਨੰੂ ਪੇਟ ਿਵਚਲਾ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਛੇ ਗੁਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਇਹ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪੇਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਟ ਿਵਚਲਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ: 

• ਤੁਸ� ਤਮਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜ� ਕਦ ੇਕੀਤੀ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਭੈਣ ਜ� ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨੂੰ  ਪੇਟ ਿਵਚਲਾ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ, ਜ� ਹੋਇਆ ਸੀ 

 

ਜਦ� ਮ� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਜ�ਦਾ ਹ� ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਅਸ� ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ ਸਕੈਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ�, ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਸਕੈਨ ਵਰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਜਲਦੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 10 ਿਮੰਟ ਲਗਦ ੇਹਨ। 

 

ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ�ਗੇ, ਸਕੈਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਦੇਵ�ਗ।ੇ 

 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੰੂ �ਪਰ ਚੱੁਕਣ ਜ� ਇਸਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਕਹ�ਗ।ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਜੈਲ ਲਗਾਵ�ਗ।ੇ 

 

ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸ� ਸਕੈਿਨੰਗ ਸ�ਸਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਪੇਟ 'ਤੇ �ਪਰ ਿਫਰਾਵ�ਗੇ। ਸਕੈਨ ਕਾਰਨ ਸਕ�ੀਨ 'ਤੇ ਏਓਰਟਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 

ਅਸ� ਇਸ ਦਾ ਨਾਪ ਲਵ�ਗੇ। 

 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਦੇਵ�ਗ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨੰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ�ਗੇ।  
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ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਲਖੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦ ੇਸਕੋ: 

1. ਸਕ�ੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ 

2. ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, NHS ਿਵੱਚ, ਜ� ਇਸ ਦ ੇਵੱਲ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NHS ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ NHS ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ� 'ਤ ੇਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਹਨ ਿਕ ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਚਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:  

ਸਧਾਰਨ 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਓਰਟਾ 3 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਤ� ਘੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਤ� ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਏਓਰਟਾ ਵੱਡੀ ਨਹ� ਹੈ (ਕੋਈ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ 

ਨਹ� ਹੈ)। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰਦ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਧਾਰਨ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਇਲਾਜ ਜ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 

ਹੰੁਦੀ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ AAA ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਨਹ� ਬੁਲਾਵ�ਗੇ। 

 

ਛਟੋਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਓਰਟਾ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 3 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਅਤ ੇ4.4 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੋਟਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ। 

ਅਸ� ਛੋਟ ੇਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਮਰਦ� ਨੰੂ ਹਰ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਬਾਅਦ ਸਕੈਨ ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦ ੇਹ� ਤ� ਜੋ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ 

ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

 

ਦਰਿਮਆਨਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਓਰਟਾ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 4.5 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਅਤ ੇ5.4 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਿਮਆਨਾ 

ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਸ� ਦਰਿਮਆਨ�  ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਮਰਦ� ਨੰੂ ਹਰ 3 ਮਹੀਿਨਆ ਂਬਾਅਦ ਸਕੈਨ ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦ ੇਹ� ਤ� 

ਜੋ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

 

ਵੱਡਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਓਰਟਾ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 5.5 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਜ� ਵੱਧ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਡਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਕ�ੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,000 

ਿਵੱਚ� ਿਸਰਫ ਲਗਭਗ 1 ਮਰਦ ਨੂੰ  ਵੱਡਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਵੱਡ ੇਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਮਰਦ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਕੈਨ 

ਕਰਵਾਉਣ ਅਤ ੇਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਟੀਮ 

ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਿਦੰਦ ੇਹ�।  
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ਜ ੇਮੈਨੂੰ  ਛੋਟਾ ਜ� ਦਰਿਮਆਨਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪੜਾਅ'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ੇਜ� ਦਰਿਮਆਨ�  ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਰਦ� ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਪਵੇਗੀ। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੋਟਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਿਮਆਨਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ ਤ� ਹਰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂ

'ਤ ੇਸਕੈਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵ�ਗੇ। 

 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦ ੇਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵ�ਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੋਲੀਆ ਂਦੇਣਾ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਜ ੇਮੈਨੂੰ  ਵੱਡਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਵੱਡ ੇਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਕੋਲ ਭੇਜ�ਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 

ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ� 'ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ, ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ� ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡ ੇAAA ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮੇ, ਿਜਵ� ਯਾਤਰਾ 

ਬੀਮੇ, ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਲਈ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਜਨ� � 

ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਵੱਡ ੇਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ? 

ਸਕੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਰ, ਸਕ�ੀਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਰ 10,000 ਮਰਦ� ਿਵੱਚ� ਲਗਭਗ 54 ਦੀ ਆਖਰਕਾਰ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਸਰਜਰੀ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਔਸਤਨ, ਇਹਨ� 54 ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਮਰਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਹ� ਬਚੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਸਦਾ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਕਦ ੇਵੀ ਨਾ ਫੱਟਦਾ। 

 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਨਾਲ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਖਤਮ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਤ� ਬਚਾਅ ਦਾ 

ਿਬਤਹਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

 

ਕੀ AAA ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।  

ਨਹ�। ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਸਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਟ ਿਵਚਲਾ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ 

ਨਹ� ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਕੈਨ ਿਕੰਨਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਸਕੈਨ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਪ�ਭਾਵੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਰਦ, ਿਜਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਧਾਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਨੰੂ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਿਵਕਿਸਤ 

ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਿਵਰਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 

ਕਦ-ੇਕਦੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਏਓਰਟਾ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹ� 

ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਜਾ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
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ਮੈਨੂੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?  

• ਜੋ ਮਰਦ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਉਹ 

www.nhs.uk/aaadecisionaid 'ਤੇ AAA Screening Patient Decision Aid (ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ) 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ 

 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ 

ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਿਚੱਠੀ 'ਤ ੇਹੈ 

 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇwww.nhs.uk/aaa 'ਤ ੇਜ� 0300 4224468 'ਤ ੇ

ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

• ਤੁਹਾਨੰੂ NHS AAA ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.nhs.uk/aaa 'ਤ ੇਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 

 

• ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੈਿਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਿਵਚਲੇ ਏਓਰਿਟਕ ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਸਮੇਤ, ਨਾੜੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂ

ਕਹੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਨਸ� ਅਤ ੇਧਮਣੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ www.pals.nhs.uk 'ਤ ੇਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 

 

• ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
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