Punjabi
ਐਮਰਜ"ਸੀ ਸੇਵਾਵ# Emergency Services

ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ (ਨਾ ਿਕ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ) Chest Pain (Non-Cardiac)
ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ?
ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ, ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਿਰਹਾ
ਹੈ l ਅਸ, ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ

ਇਹਨ# 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੰ ਗੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ# ਸੰ ਗੀਨ ਬਣ
ਸਕਦੇ ਹਨ l ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ# ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਹ, ਹੈ l

ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ‘ਚ ਨਹ,
ਆ ਰਹੀ ਹੈ l

ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦੀ ਵਜCਾ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ,
____ ਿਦਨ# 'ਚ ਿਮਲਣ ਲਈ ਪEਬੰਧ ਕਰੋ l

ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
− ਛਾਤੀ `ਚ ਸੁੱ ਜੇ ਹੋਏ ਜ# ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜੋੜ (ਪੱ ਸਲੀਆਂ ਅਤੇ

Based on the cause of your pain, arrange to see your family
doctor in this many days.

ਰੀਡ ਦੀ ਜ# ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਜੋੜ)
ਕਦ ਮਦਦ ਲੋ ੜਦੀ ਹੈ

− ਸੁੱ ਜੇ ਹੋਏ ਪੱ ਠ

ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ:

− ਿਤੜਕੀਆਂ ਜ# ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਪੱ ਸਲੀਆਂ

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ#ਬਾ ਿਛੱ ੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 38.5°ਸੀ (101.3°ਐਫ਼)

− ਦੱ ਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਸ#

ਤ Lਪਰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ l

− ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ# ਿਜਵ< ਿਕ ਕਾਲਜੇ ਦੀ
ਜਲਣ, ਿਪੱ ਤ-ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅਲਸਰ
(ਨਾਸੂਰ) ਵਗੈਰਾ
− ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੌਲਨਾਕ ਹਮਲਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ#
ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ

 ਤੁਹਾਡੀ ਖੰ ਘ ਿਵੱ ਚ ਪੀਲਾ-ਹਰਾ ਬਲਗਮ ਹੈ l
 ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ ਆNਦੀ ਜਾNਦੀ ਹੈ l
 ਜਦ ਤੁਸ, ਗਲ਼ੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੰਘਾNਦੇ ਹੋ ਤ# Lਥੇ ਜਲਣ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ l
 ਖਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ ਜ# ਤ# ਿਜਆਦਾ ਹੋ ਜ#ਦੀ

− ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ# ਿਜਵ< ਿਕ ਇੰ ਫੈਕਸ਼ਨ

ਹੈ ਜ# ਚਲੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ l

(ਨਮੋਿਨਆ), ਜੰ ਮੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਿਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਪਰਤ, ਵਗੈਰਾ

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਜ# ਬ#ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱ ਸਾ ਸੁੰ ਨ ਲੱਗੇ ਜ#
ਝਰਨਾਹਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ l

− ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ# ਿਜਵ< ਿਕ ਐਨਜਾਇਨਾ
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ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ (ਨਾ ਿਕ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ) – ਚਲਦਾ ਹੈ

Chest Pain (Non-Cardiac) - continued

ਫ਼ੌਰਨ 9-1-1 `ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ:

ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਪੁੱ ਛਣਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ:

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ< ਛਾਤੀ ਅਚਾਨਕ ਕੁਚਲੀ ਜਾ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ

•

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀਸੀ 8-1-1 (ਜ# 7-1-1 ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਸੁਨਣ

ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਿਨਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਤੰ ਗੀ

ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ) ਜ# ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਓ

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜ# ਦਬਾਉ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ l
 ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ ਿਪੱ ਠ, ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜCੇ, ਿਢੱ ਡ ਦੇ

www.HealthLinkBC.ca

Lਪਰਲੇ ਿਹੱ ਸੇ, ਜ# ਿਫਰ ਇੱ ਕ ਜ# ਦੋਹ# ਮੋਢੇਆਂ ਜ# ਬਾਹ#
'ਚ ਹੇਠ# ਵੱ ਲ ਫੈਲ ਜਾਵੇ l
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਤੀ 'ਚ ਿਤੱ ਖੀ ਪੀੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ l
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵਰਗੀ ਪੀੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਜਾਵੇ l
 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ l
 ਤੁਸ, ਧੁਰ ਤਕ ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੱ ਕਰ ਆNਦੇ ਹਨ, ਪਸੀਨਾ ਆNਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਝ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਜਵ< ਿਦਲ ਨੱਸ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ l
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁੱ ਕ-ਰੁੱ ਕ ਕੇ ਆNਦੀ
ਹੋਵੇ, ਜ# ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਜ# ਹੌਲੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ l
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