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ਯੂਰਟੁਰਸੈਕਪੋੀ ਤ� ਿਪੱਛ� After a Ureteroscopy 
 ਸਟ�ਟ ਨਾਲ  With a Stent   ਸਟ�ਟ ਤ� ਿਬਨਾ   Without a Stent

Stent in place in a kidney - without a string attached 

ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ (ਯੂਰੀਨ� ਸ਼ਨ) 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟ�ਟ ਲੱ ਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦ� ਤੀਕ ਸਟ�ਟ ਲੱ ਗਾ ਰਹੇਗਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟ�ਟ ਨਾ ਲੱ ਗਾ 

ਹੋਵੇ, ਤ� ਿਪਸ਼ਾਬ ਅੰਦਰ ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਦਨ� ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ 

ਿਪੱਛ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਧਾਰਨ ਵ�ਗ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਅੰਦਰ ਜੰ ਮੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਧੱਬੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਪਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ਲੱ ਸ਼ ਕਰਨ ਵਸਤੇ, ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਹੋਰਵ� ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੋਵੇ, ਤੁਸ� ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ 6 ਤ� 8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਉ। 

ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਿਜ� ਹੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਲੰ ਘਦੇ ਹਨ ਇਹ 

ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱ ਿਗਆਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਪੱਠ 

ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਥ� ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਹਾਡੀ ਦਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈ 

ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਿਦਆਂ ਜਲਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ/ਜ� ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆਮ 

ਨਾਲ� ਵੱਧ ਵਾਰੀ (ਇਸ ਨੂੰ frequency ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸ 

ਤਰ�� ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 

Vancouver Coastal Health ਵੱਲ� ਜਾਰੀਸ਼ੁਦਾ ਯੂਰੁਟਰੈਸਕੋਪੀ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

FP.114.D57 ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਾਹ� ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  

ਘਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕੰਮ  
�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

�  ਪਿਹਲੇ 24 ਘੰਟੇ, ਜ� ਜਦ� ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੋਈ 

ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਦ� ਤੇ ਿਕਵ� ਲੈਣੀ ਹੈ। 

� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਿਨਸਥੈਟਕ (ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) 24 ਘੰਟੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਗੱਲ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ: 

 ਡਰਾਈਵ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਜ� ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਨਾ 

 ਸ਼ਰਾਬ ਨਹ� ਪੀਣੀ ਜ� ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ� ਬਜ਼ਾਰੂ ਡਰੱਗ� ਨਹ� ਲੈਣੀਆਂ 

 ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਜ� ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ‘ਤੇ 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹ� ਕਰਨ� ।  

ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ

ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈ _______ਨੰੂ ਮੁੜ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  
Restart regular medicines on 
ਜੇ ਤੁਸ� ਐਸਪਰੀਨ ਲ�ਦੇ ਹੋਵੋ, ਤ� _________ਨੰੂ ਮੁੜ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ If you take aspirin, restart on

ਜੇ ਤੁਸ� ਬਲੱਡ ਿਥਨਰ ਿਜਵ�ਿਕ ਲ�ਦੇ ਹੋਵੋ ਤ� _____________ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। If you take a blood thinner such as Warfarin, restart on. 

ਸਰਜਰੀ ਿਪੱਛ� ਐਪਆੁਇਟਂਮ�ਟ 

_______________ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਪੱਛ� ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨੰੂ ਿਮਲੋ 
See your surgeon  weeks after surgery. 

ਮੇਰੀ ਐਪੁਆਇਂਟਮ�ਟ ________ ਨੰੂ ਹੈ। 
My appointment is on:_____________    

Punjabi 
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ਦਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨੁਸਖ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਦਵਾਈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨੰਦਰਾਲਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲ� ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ 

ਤੁਸ� ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਦਰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰਵ� ਨਾ 

ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤ� 8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਉ। 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਿਜਹੀ ਖਾਉ ਿਜਸ ਿਵੱਚ (ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਤ ੇਅਨਾਜ) ਬਹੁਤਾ 

ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। 

ਐਟਂੀਬਾਇਿਟਕਸ 

ਐਟਂੀਬਾਇਿਟਕਸ ਲਈ 3 ਤ� 7 ਿਦਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਤ� ਬਚਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨੁਸਖ਼ੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਿਜਵ� ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਲਉ। 

ਪੀਣਾ ਤ ੇਖਾਣਾ 

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ (ਕੈ ਆਉਣੀ) ਜ� ਉਲਟੀ ਕਰਨੀ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਤਰ�� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤ� ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਿਜਵ� ਿਕ “ ਫ਼ਲੈਟ” ਿਜੰਗਰ ਏਲ, ਸਾਫ਼ ਸੂਪ, ਜ� 

ਸਾਫ਼ ਚਾਹ ਪੀਉ। 

ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਨਤਾ-ਪ�ਤੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਦ� ਤ� ਮੁੜ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ�ਟ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਾਵਰ ਲਉ। ਜਦ� ਤੀਕ 

ਸਟ�ਟ ਨਹ� ਹਟਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਨਾ ਨਹਾਉ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਸੰਭੋਗ ਕਰੋ। 

Ureteral stents (ਮੂਤਰਮਾਰਗ ਸਟ�ਟ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਗੁਰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਖ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਨ�  

ਮੂਤਰਮਰਗ ਸਟ�ਟ (ਪਤਲੀ, ਲਚਕਦਾਰ ਿਟਊਬ) ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ 

ਸਟ�ਟ� ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੱਝੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਮੂਤਰਮਾਰਗ ਿਵੱਚ� ਆ�ਦੀ ਵੇਖ 

ਸਕਦੇ ਜ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 

ਸਟ�ਟ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟ�ਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਖ਼ਾਸ ਸਮ� ਤੀਕ ਇਸ ਨੰੂ 

ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ�ਟ ਿਬਨਾ ਰੱਸੀ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। You have
a stent without a string attached. 
 ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ�ਟ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। You have a stent with a

string attached. ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ�ਟ ਦੀ ਰੱਸੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ 

ਿਖੱਚੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟ�ਟ ਆਪਣੀ ਜਗ�ਾ ਤ� ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਸਟ�ਟ ਨੰੂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ।

Your surgeon must remove the stent. ਸਟ�ਟ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 

ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਐਪੁਆਇਂਟਮ�ਟ ਬਣਾਉ। ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਿਮਤੀ  

 Date to remove:________ 
 ਸਟ�ਟ ਖ਼ੁਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਿਮਤੀ Date to remove

ਸਟ�ਟ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਹਟਾਉਣਾ ਹ ੈ

• ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ� ਦਰਦ

ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਉ।

• ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ�  ਅਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ �ਤੇ ਰੋਕ

ਨਾ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੋਜਸ਼ ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਿਜਵ� ਿਕ

ਆਈਬੂਪਰੋਿਫ਼ਨ ((Advil®) ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਸਿਹਜੇ ਸਿਹਜੇ ਰੱਸੀ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟ�ਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਉ। ਇਹ

ਲੱਗਭਗ 22 ਤ� 30 cm ( 8 1/2 ਤ� 12 ਇੰਚ ਤੀਕ)ਲੰਮਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਸਟ�ਟ ਤੇ ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਗਾਰਬੇਜ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦਉ।

ਨ� ਟ: ਜੇ ਤੁਸ� ਖ਼ੱੁਦ ਇਸ ਨੰੂ ਨਹ� ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ 

ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਐਪੁਆਇਂਟਮ�ਟ ਬਣਾਉ।

ਸਟ�ਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਿਪੱਛ�, ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਹੇਠ ਦਰਜ ਿਵੱਚ� ਤੁਸ� 

ਇੱਕ ਜ� ਵੱਧ ਚੀਜ਼� ਵੇਖੋਗੇ:

- ਿਪਸ਼ਾਬ ਵੱਧ ਆਉਣਾ

- ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਜਲਣ ਹੋਣੀ

- ਿਪਆਜ਼ੀ ਭਾਅ ਵਾਲਾ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ

ਇਸ ਪੱਖੋ ਮਦਦ ਲਈ, ਅਗਲੇ 1 ਤ� 2 ਿਦਨ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ ਪੀਉ। 
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ਜ ੇਹੇਠ ਦਰਜ ਗੱਲ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਵਾਪਰਦੀ ਹ ੈਤ� ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਫਨੋ 

ਕਰ ੋਜ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਮਰਜੰਸੀ ਿਵਭਾਗ ਪਹੁੰ ਚ:ੋ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨ ਵੱਧ ਆਵੇ ਜ� ਉਸ ਿਵੱਚ� ਬਦਬ ੋਆ�ਦੀ

ਹੋਵੇ।

• ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ/ਜ� 38°C ਜ� 101°F ਤ� ਵੱਧ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਵੇ।

• 6 ਤ� 8 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਿਪਸ਼ਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਵੋ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜ� ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਘਟ ਨਾ ਰਹੀ

ਹੋਵੇ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜ� ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ

ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਤੁਸ� ਕੁਝ ਪੀ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋਵੋ।

• ਨ� ਟ: ਜੇ ਤੁਸ� ਅਮਰਜਮਸੀ ਿਵਭਾਗ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਪਰੋਸੀਜਰ ਿਪੱਛ�

ਿਜਹੜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼-ਪੱਤਰ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਨਾਲ ਿਲਜਾਉ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਜ� ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹ� 

ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣ? 

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ, 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤ� 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਰਿਜਸਟ�ਡ     

ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ Fraser Health Virtual Care ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਫ਼ੋਨ                                                       1-800-314-0999 
ਲਾਈਵ ਗੱਲ-ਨਾਤ  fraserhealth.ca/virtualcare 

ਿਦਨ ਜ� ਰਾਤ ਰਿਜਸਟ�ਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ

HealthLinkBC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਫ਼ੋਨ                                                                          8-1-1 

HealthLinkBC 130 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਭਦ ਹੈ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ, 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਉਪੀਅਡ ਦਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਵਰਤ� Safe use of opioid pain medicines 

ਜੇ ਤੁਸ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ ਿਜੰਨ� � ਅੰਦਰ ਉਪੀਅਡਜ਼ 

(ਪੋਸਤ) ਹੋਵੇ ਤ� ਹੇਠ ਦਰਜ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 

• ਜੇ ਤਸ� ਸਲੀਪ ਅਪਨੀਅ ਲਈ ਤ� ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦਉ।

ਉ ਪੀਅਡਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ ਅਪਨੀਅ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਵਗਾੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਪੱਛ� ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪੀਅਡ

ਦਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤ� ਵੱਧ ਸਮੇ ਲਈ ਨਹ�

ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

• ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਲਈ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਲਉ।

ਆਮ ਮੰਦੇ ਅਸਰ� ਿਵੱਚ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਦਰਦ (ਕੈ ਆਉਣੀ), ਮੂੰ ਹ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ, ਚੱਕਰ

ਆਉਣੇ, ਅਤੇ ਿਨੰਦਰਾਲਾ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

 ਉਪੀਅਡਜ਼ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਨੰੂ ਨਾ ਫੇਹੋ, ਨਾ ਕੱਟੋ, ਨਾ ਚਬਾਉ ਜ� ਨਾ

ਘੁਲੋ। ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਹਾਨੀ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਉਪੀਅਡ ਦਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲ� ਿਦਆਂ, ਿਬਲਕਲੁ ਡਰਾਈਵ ਨਾ

ਕਰੋ,ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਉ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨ�ਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ।

 ਉਪੀਅਡ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗ�ਾ ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱਖੋ।  ਬਿਚਆਂ, ਯਵੁਕ�, ਜ�

ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ।

 ਆਪਣੀ ਉਪੀਅਡ ਦਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਨਾ ਕਰ।ੋ

 ਸੁਰੱਖਅਤ ਤਰੀਕੇ  ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਉਪੀਅਡ ਦਵਾਈਆਂ

ਵਾਪਸ ਦਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚਾਉ।

ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦ ੇਨਾ ਰੱਖ।ੋ

ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਾਸਤੇ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਬਲ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ/ਜ� ਦਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਤੋ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਉ। 

ਦਵਾਈਆ ਂਬਾਰ ੇਪ�ਸ਼ਨ? ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
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