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ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਵਰਰਆ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਰੇਤਾਂ ਨ ੰ  
ਵਿਖੋ 
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਚ ਿੰ ਨ੍ਹ   

  

  

  

  

  

  

  

ਤਾਰੀਖ਼  

ਸਮਾਂ (ਸ਼ੁਰੂ ਅਤ ੇਸਮਾਪ੍ਤ)   

ਟ੍ਰਾਂਸਵਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇ

Details of the transfusion 

⬧ਨ੍ਰਸ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂ੍ਿੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ⬧ 

⬧ Nurse completes this section ⬧ 

ਖੂਨ੍  ੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ੍ Reason for transfusion 

  

  

ਕਿੰ ਪੋ੍ਨ੍ੈਂ ਟ/ਉਤਪ੍ਾਦ Component/product 

  

  

  

ਯੂਚਨ੍ਟ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਲਾਟ ਨ੍ਿੰ ਬਰ Unit serial or lot number 

  

  

  

ਚਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ Date and time started 

  

ਸਮਾਂ ਸਮਾਪ੍ਤ Time finished 

  

 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

After your transfusion 

ਕੀ ਦਖੇਣਾ ਹ ੈ

 ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਚਹਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰ ੇ ਨ੍ੂਿੰ  ਚਿਆਨ੍ ਨ੍ਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹੋ 

 ਆਪ੍ਣੀ ਨ੍ਰਸ ਨ੍ੂਿੰ  ਉਸ ਚਕਸੇ ਵੀ  ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ਼੍ੁੁੱ ਛੋ ਜੋ 
ਤ਼ੁਹਾਨ੍ੂਿੰ  ਸਮਝ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 

 ਇਹ ਪ੍ਰ ਾ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰੁੱ ਖੋ।  
ਇਸ ਚਵੁੱ   ਮਹੁੱਤਵਪ੍ੂਰਨ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 
 

.  

. 

 

Punjabi 



 

After your transfusion (Punjabi)  ਵਿੱਧ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਿੱਜ ਖ ਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸਗਆ ਿੀ।  
ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖ ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਹਿੱਿਾ 
ਸਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਜਿਦੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

ਖ ਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਿੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

ਪ੍ਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂ੍ਿੰ  ਪ੍ਰਤੀਸਕਸਰਆ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸਕਰਆ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਖ ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀਸਕਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ 
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. 

ਤ਼ੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਸ਼ੁਰਚਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨ੍ਜ਼ਰ ਰੁੱਖਣ ਲਈ 

ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਚਿਊਜ਼ਨ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨ੍ਰਸਾਂ ਨੇ੍ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿੀ।  

ਕਈ ਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂ੍ਿੰ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਛੁੱਡਣ ਤੋਂ ਤ਼ੁਰਿੰਤ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ  
14 ਚਦਨ੍ਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਰਆ ਹ਼ੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ੍ਿੰ  ਚਿਆਨ੍ 

ਚਵੁੱ  ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤ਼ੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ  ਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕ ਚਕਸ ਤੇ 

ਨ੍ਜ਼ਰ ਰੁੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ੀ ਹੈ । 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਛੁੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਚਕਚਰਆ ਹ਼ੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ੀ ਹੈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਦੁੱ ਤੀਆਂ ਚਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਅਗਲੀ ਟਰਾਂਸਚਿਊਜ਼ਨ੍ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ ਤੇ 

ਆਪ੍ਣੀ ਨ੍ਰਸ ਨੂ੍ਿੰ  ਦੁੱ ਸੋ। 

 

 

 

ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ  
ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ  

ਮਦਦ ਰਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਰਰਨੀ ਹ ੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਾਂ ਦ ਿੱਚ ਸੂੰਭਾਦ ਤ ਪ੍ਰਤੀਦਰਰਆ ਿੇ 

ਇਹਨਾਾਂ ਦ ਿੱਚੋਂ ਰੋਈ  ੀ ਲਿੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਿੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਸ 

ਪ੍ਰੈਰਟੀਸ਼ਨਰ ਨ ੂੰ  ਰਾਲ ਰਰ ੋਦਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖ ਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਿਾ 

ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਰੀਤਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਦਰ ਾਰਰ ਪ੍ਰੈਰਟੀਸ਼ਨਰ ਨ ੂੰ  ਰਾਲ 

ਰਰ:ੋ 

- ਧੱੁੱਿੜ੍, ਛਪ੍ਾਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਜਲੀ* 

- ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨ੍ਵਾਂ ਹੈ 

- ਚਸਰ ਦਰਦ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨ੍ਵਾਂ ਹੈ 

-  ਮਕਦਾਰ ਰੋਸਨ੍ੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸਾਨ੍ 

- ਬਹ਼ੁਤ ਗਰਮ ਜਾਂ ਬ਼ੁਖਾਰ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਨ੍ਾ 
- ਠਿੰ ਢ 

- ਚਪ੍ਠ ਦਰਦ 

*ਨੋ੍ਟ:  ਿੁੱਿੜ੍, ਛਪ੍ਾਕੀ, ਖਾਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪ੍ਚਹਲੇ 24 ਘਿੰ ਚਟਆਂ ਦ ੇ

ਅਿੰਦਰ ਚਦਖਾਈ ਚਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨ੍ਰ ਨੂ੍ਿੰ  ਦੁੱ ਸੋ ਚਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਖੂਨ੍  ੜ੍ਹਾਇਆ ਚਗਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨੂ੍ਿੰ  ਖੂਨ੍  ੜ੍ਹਾਉਣ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਚਦਓ। ਉਹਨ੍ਾਂ ਨੂ੍ਿੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸਾਨੂ੍ਿੰ  ਚਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਰ ਪ੍ਰੈਰਟ੍ੀਸ਼ਨਰ ਨਾਿ ਸੰਪ੍ਰਰ ਨਹੀਂ ਰਰ ਰਦੇ?  

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਚਜਸਟਰਡ 

ਨ੍ਰਸ ਨ੍ਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਿਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵਰ ਼ੁਅਲ ਕੇਅਰ 

ਨ੍ਾਲ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ1 

 ਫੋਨ੍: 1-800-314-0999 

ਆਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਲਾਈਵ  ੈਟ ਕਰੋ: 
 ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੂ੍ਿੰ  ਸਕੈਨ੍ ਕਰੋ, ਜਾਂ 
fraserhealth.ca/ virtualcare 'ਤ ੇਜਾਓ 

 

 

 

 

 

9-1-1 'ਤੇ ਰਾਿ ਰਰੋ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨ੍ਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ 

ਤੇ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨ੍ਾਂ ਚਵੁੱ  ੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 

ਦੇਖਦੇ ਹੋ: 
- ਅੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ੁਸਤੀ ਦੇ ਨ੍ਾਲ 

ਗਿੰਭੀਰ ਚਸਰ ਦਰਦ 

- ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਚ ਹਰੇ ਜਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜ 

- ਸਾਹ ਦੀ ਮ਼ੁਸਕਲ ਜਾਂ  
ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ 

- ਛਾਤੀ ਚਵੁੱ  ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਕੜ੍ਨ੍ 

- ਚਪ੍ਸਾਬ ਲਾਲ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

- ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅੁੱਖ ਦਾ  ਮੜ੍ੀ ਜਾਂ ਚ ੁੱਟਾ ਚਹੁੱ ਸਾ ਪ੍ੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਟਰਾਂਸਚਿਊਜ਼ਨ੍ ਦ ੇਵੇਰਵ ੇਚਦਖਾਉਣ ਲਈ  

ਇਹ ਪ੍ੈਂਿਿੈਟ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਿ ਵਿਆਓ । 

ਤੁਹਾਡੇ ਖ ਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਈ ਸਿਾਿ ਹਨ? 

 
 

         ਹੈਲਥਲਲਿੰਕਬੀਸੀ ਨਾਲ  

          ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ 

 
 

ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਲਿਨ ਜਾਾਂ ਰਾਤ, ਲਕਸੇ ਰਲਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ 

                                        ਫੋਨ੍:                  8-1-1       

                                                            604-215-8110 

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

