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અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે આ પસુ્તકા 
રાખો જેથી જો તમારે કોઈ પ્રશ્ો હોય તો તેને 

ફરીથી જોઈ શકો.
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વિષય-સચૂિ

સામાનય માહહતી

આ પસુસતકા શેના ર્શે છે?                                                        ૫
કેનેડામા ંઆરોગ્ય સભંાળ કે્ી છે?                                                ૬
શુ ંહુ ંમારી પોતાની ભાષામા ંઆરોગ્ય સભંાળ મેળ્ી શકંુ?                  ૭
કૌટંુબિક દાકતરો અને નસ્ગ પ્ેકકટશનસ્ગ                                          ૭
મારી ભાષા િોલતા ંકૌટંુબિક દાકતર ને હુ ંકે્ી રીતે શોધી શકંુ?             ૮
રનષણાત બિકકતસક                                                                  ૯
૮૧૧ પર ક્ારે અને કે્ી રીતે કૉલ કર્ો (હલે્બલનકિીસી)                ૧૦
મારા આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતા ની બલંર્                                         ૧૧
મારી સભંાળ કોણ રાખે છે?                                                      ૧૨ 
રપ્કસરિપશનો શુ ંછે?                                                                 ૧૩ 
શુ ંઆરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાઓ મને પ્શ્ો પછૂશે?                              ૧૩ 
શુ ંહુ ંપ્શ્ો પછૂી શકંુ?                                                             ૧૪ 
મને લારે્ છે કે દાકતરે કંઈ કરુું ન્ી                                           ૧૪ 
મારે ક્ારે રાહ જો્ી પડશે?                                                    ૧૫ 
્દૈકી્ય ્ીમો (એમએસપી/આઇએિએફપી)                                 ૧૬ 

એમએસપી શુ ંચકૂ્ે છે?                                                       ૧૭ 
 આરોગ્ય ્ીમો િીસી                                                           ૧૭ 
કૌટંુબિક દાકતર અ્્ા નસ્ગ પ્ેકકટશનર સા્ે  
એપોઇનટમેનટ કેટલા સમ્ય માટે છે?                                           ૧૮ 
મારે ઇમરજનસી રૂમમા ંકેટલો સમ્ય રાહ જો્ી પડશે?                      ૧૮ 

સેિાઓ 

ઇમરજનસી રૂમ                                                                     ૧૯ 
જો તમે અંગે્જી િોલતા ંન હો્ તો ૯૧૧ પર કે્ી રીતે કૉલ કર્ો     ૨૦ 
એમ્બરલુનસ માકહતી                                                            ૨૧
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ઇમરજનસી રૂમ સ્ાનો                                                          ૨૨
પ્ા્રમક આરોગ્ય સભંાળ                                                         ૨૪
તદુંરસત જી્ન                                                                     ૨૭
જાહરે આરોગ્ય સમહુ                                                              ૨૯
ર્ભા્ગ્સ્ા અને િાળકની સભંાળ                                               ૩૦
િાળ અને રુ્ ા આરોગ્ય સે્ાઓ                                               ૩૩
રુ્ ા કકલરનકસ                                                                     ૩૫
માનરસક સ્ાસ્થ્ય અને પદા્્ગનો ઉપ્યોર્                                     ૩૬
ઘર આરોગ્ય                                                                        ૩૯
રહણેાકં સભંાળ અને સહાર્યત રહઠેાણ                                          ૪૨
મહત્પણૂ્ગ ફોન નિંર                                               પાછળનુ ંપાનુ ં
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આ પસુસતકા કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે િના્્ામા ંઆ્ી છે  તે ફે્ઝર 
હલે્ દ્ારા આપ્ામા ંઆ્તી આરોગ્ય સભંાળ ર્શે છે, િના્ગિી, િી સી  ્ી હોપ, 
િી સી  જો તમે આ નકશા પરના એક પ્દેશમા ંરહતેા હો્, તો તમે ફે્ઝર હલે્ 
સત્ારધકારી મા ંછો  

આ પસુ્તકા શેના વિશે છે?

તમે આ પસુ્તકાનો ઉપયોગ આ માટે કરી શકો છો:

 � કેનેડા અને બરિકટશ કોલબંિ્યામા ંસ્ાસ્થ્ય સભંાળ વ્ય્સ્ા ર્શે  
તમને જો પ્શ્ો હોઈ તેના જ્ાિ મેળ્ો  

 � ફે્ઝર હલે્ દ્ારા આપ્ામા ંઆ્તી અમકુ આરોગ્ય સભંાળ 
સે્ાઓ ર્શે જાણો 

 � આ સે્ાઓ કે્ી રીતે મેળ્્ી તે જાણો 
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કેનેડામા ંઆરોગય સભંાળ કેિી છે?

કેનેડામા ંઆરોગ્ય સભંાળ તમે જ્યાં્ ી આવ્યા છો ત્યા ંની આરોગ્ય સભંાળ કરતા ં
અલર્ હોઈ શકે છે  કેનેડા મા ંઆરોગ્ય સભંાળ નો એક મહત્પણૂ્ગ ભાર્ છે 
‘રન્ારક સભંાળ’ જેનો હતે ુછે તમને િીમાર ્્ા્ી િિા્્ા નો  દાકતરો, નસગો 
અને અન્ય લોકો જે તમારા સ્ાસ્થ્ય ની કાળજી રાખે છે તેમને આરોગય સભંાળ 
પ્રદાતાઓ કહે્ ામા ંઆ્ે છે  આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાઓ તમને સ્સ્ રાખ્ા માટે 
તમારી સા્ે કામ કરે છે  (સ્સ્ જી્ન ર્શે ્ધ ુમાટે:  જુઓ પષૃ્ઠ ૨૭). જો 
તમને લાગરુ ંહો્ય, િીમાર હો્, અ્્ા સારંુ ન લાર્ત ુ ંહો્ય તો તેમા ંપણ તમને 
મદદ કરે છે  આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતા તમને મદદ કરશે, ભલે કોઈ પણ કારણે 
તમે િીમાર અ્્ા અસ્સ્તા અનભુ્તા ંછો  

કેનેડામા ંિે અલર્-અલર્ પ્કારના ડોકટરો છે: કૌટંુચિક દાકતરો (ક્ારેક જેને 
જનરલ હફચિવશયન અ્્ા જીપી કહે્ ા્ય છે) અને વનષણાત ચિહકતસક  નસ્સ 
પે્રકકટશનસ્સ (એનપી) પણ દદદીઓ ને કાળજી પરૂી પાડે છે, ક્ારેક દાકતરો સા્ે 
અને ક્ારેક અલર્ ્ી 

કેનેડામા,ં જો તમારી પાસે ્ૈદકી્ય ્ીમો હો્ય તો હોસસપટલ અ્્ા દાકતર ની 
ઑકફસમા ંજ્ાનુ ંમફત છે  તમારે દાતં ના અ્્ા આંખ ના દાકતર ને જો્ા 
માટે, અ્્ા અમકુ દ્ાઓ માટે ચકુ્ણી કર્ી પડી શકે છે  (્દૈકી્ય ્ીમા ર્શે 
્ધ ુમાકહતી માટે:  જુઓ પષૃ્ઠ ૧૭) 
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શુ ંહું મારી પોતાની ભાષામા ંઆરોગય સભંાળ મેળિી શકંુ?

જો તમે ફે્ઝર હલે્ દ્ારા આપ્ામા ંઆ્તી સે્ા પર જઈ રહ્ા 
છો, અને જો તમે અંગે્જી સમજતા ન્ી અ્્ા િોલતા ંન્ી 
્દૈકી્ય ્ાતિીત કર્ા માટે, અમે તમારી ભાષા િોલતો ્ૈદકી્ય 
દુભારષ્યો મેળ્ી શકીએ છીએ  
આમા ંસાકેંરતક ભાષાનો સમા્ેશ ્ા્ય છે 
્દૈકી્ય દુભારષ્યો તમારા દાકતરન ેઅન ેઆરોગ્ય સભંાળ ટીમ સા્ે 
્ાતિીત કર્ામા ંમદદ કરશ ે દુભારષ્યો ફોન, ર્કડ્યો અ્્ા 
રૂિરૂમા ંઉપલ્બધ હોઈ શકે છે  મહરેિાની કરીન ેધીરજ રાખો  ્ોડો 
સમ્ય લાર્ી શકે છે  તમ ેઆ માટે ચકૂ્ણી કરશો નહીં  અનૌપિાકરક 
્ાતિીત માટે, તમારંુ કુટંુિ અન ેરમત્ો આરોગ્ય સભંાળ ટીમ ને 
તમારી જરૂકર્યાતો સમજા્્ામા ંતમારી મદદ કરી શકે છે 

આ પસુસતકામા ંઅમે જે સે્ાઓ ર્શે ્ાત કરીએ છીએ તેમાં્ ી 
મોટા ભાર્ની સે્ાઓ અમારા દ્ારા ફે્ઝર હલે્ પર આપ્ામા ં
આ્ે છે  તમે અમારી સે્ાઓ પર મફત મા ંદુભારષ્યા મેળ્ી 
શકો છો  આમા ંહોસસપટલો, જાહરે આરોગ્ય સમહુ અને ્ધ ુ
સે્ાઓનો સમા્ેશ ્ા્ય છે  

કૌટંુબિક દાકતરો અને નસ્ગ પ્ેકકટશનરો

કૌટંુબિક દાકતરો અને નસ્ગ પ્ેકકટશનરો દાકતર ની ઑકફસ અને ્ૉક-ઇન 
કકલરનકસ િનંેમા ંકામ કરે છે  કૌટંુબિક દાકતરો અને નસ્ગ પે્કકટશનરો તમને 
સ્સ્ રહે્ ામા ંમદદ કર્ા માટે તમારી સા્ે કામ કર્ા સક્ષમ છે  જ્યારે તમે 
િીમાર હો્ અને તે કટોકટી ન હો્ય ત્યારે પણ તેઓ તમને મદદ કરી શકે છે  
તમારા કૌટંુબિક દાકતર અ્્ા નસ્ગ પ્ેકકટશનરને જો્ા માટે, દાકતર ની ઑકફસને 
અર્ાઉ્ી કૉલ કરો અને એપોઇનટમેનટ લો  તમારી મલુાકાત માટે તમારે એક 
અઠ્ાકડ્યા સધુી રાહ જો્ી પડી શકે છે  જો તમારી પાસે કૌટંુબિક દાકતર અ્્ા 
નસ્ગ પ્ેકકટશનર ના હો્ય, તો તમે એપોઇનટમેનટ ર્ના ્ૉક-ઇન કકલરનકમા ંજઈ 
શકો છો  ્ૉક-ઇન કકલરનકસ ક્ારેક મોડા ખલુે છે  સામાન્ય રીતે, ્ૉક-ઇન 
કકલરનકમા ંજે લોકો પહલેા આ્ે છે તેઓને પહલેા જો્ામા ંઆ્ે છે 

હા!
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દાકતરની ઑકફસો અને ્ૉક-ઇન કકલરનકસ ખાનર્ી માબલકીની છે, જેનો મતલિ 
કે તેઓ ફે્ઝર હલે્ ની માબલકીના ન્ી  તમે કદાિ દાકતરની ઑહફસ અથિા 
િૉક-ઇન કકલવનકમા ંદુભાવષયા મેળિી શકશો નહીં, અથિા જો કોઈ ઉપલબ્ધ હોય 
તો તમારે દુભાવષયા માટે ચકુિણી કરિી પડી શકે છે.

તમે રમત્ો અ્્ા કુટંુિીજનોને પછૂીને તમારી ભાષા િોલતા ંદાકતરને શોધ્ાનો 
પ્્યાસ કરી શકો છો  તમે આ આપેલી ્ેિસાઇટ પર પણ શોધ કરી શકો છો:  
www.cpsbc.ca/physician_search  તમે તમારી ભાષા પસદં કરી શકો છો ડ્ોપ-
ડાઉન સબૂિ માં્ ી "સસ્િ કરો અદ્યતન શોધ પર" ર્કલપ પસદં કરીને 

જો તમને તમારી ભાષા િોલતા ંદાકતર ન મળે, અને જો દાકતરની ઑકફસ 
અ્્ા ્ૉક-ઇન કકલરનકમા ંકોઈ દુભારષ્યો ન મળે, તો કોઈ રમત્ અ્્ા કુટંુિના 
સભ્યને લા્્ાનો પ્્યાસ કરો જે તમારી મલુાકાત ્ખતે તમારા માટે અ ્્ગઘટન 
કરી શકે 

મારી ભાષા િોલતા ંકૌટંુચિક દાકતરને  
હું કેિી રીતે શો્ધી શકંુ?

૮ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



જો તમને ખાસ પ્કારની સ્ાસ્થ્ય સમસ્યા હો્ય, જેમ કે ડા્યાબિટીસ અ્્ા 
હૃદ્યની સસ્રત, આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતા તમને વનષણાત ચિહકતસક ને મળ્ા 
મોકલી શકે છે  રનષણાત બિકકતસકએ એક ર્રશષટ આરોગ્ય કે્ષત્ મા ં્ધારાની 
તાલીમ લીધી છે  રનષણાત બિકકતસક ના કેટલાક ઉદાહરણો છે આંખ ના દાકતરો, 
હૃદ્ય ના દાકતરો, મકહલા આરોગ્ય દાકતરો અને માનરસક આરોગ્ય દાકતરો  
રનષણાત બિકકતસકો કૌટંુબિક દાકતર ન્ી  

જો તમારા આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાને લારે્ કે તમારે રનષણાત બિકકતસકને જો્ાની 
જરૂર છે, તો તેઓ રનષણાત બિકકતસકને એક નોંધ મોકલશે  આ નોંધને રેફરલ 
કહે્ ામા ંઆ્ે છે  વનષણાત ચિહકતસકને મળિા માટે તમારે તમારી એપોઇનટમેનટ 
પહલેા ઘણા મહહનાઓ સ્ુધી રાહ જોિી પડી શકે છે.

જ્યારે તમે રનષણાત બિકકતસકને મળ્ા અ્્ા ્દૈકી્ય પરીક્ષણ કરા્્ાની રાહ 
જોઈ રહ્ા હો્ ત્યારે તમારા કૌટંુબિક દાકતર અ્્ા નસ્ગ પે્કકટશનર તમને પીડા 
અ્્ા અન્ય કોઈપણ સ્ાસ્થ્ય સિંરંધત બિંતાઓમા ંમદદ કરશે  

વનષણાત ચિહકતસકો 

૯ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



૮૧૧ પર ક્ારે કૉલ કરિો (હલેથચલનકિીસી)

૮૧૧ પર કેિી રીતે કૉલ કરિો (હલેથચલનકિીસી)

હલે્બલનકિીસી આખો કદ્સ અને આખી રાત, દરરોજ ખાનર્ી આરોગ્ય માકહતી અને 
સલાહ આપે છે  જ્યારે તમ ેહલે્બલનકિીસી ને કૉલ કરો છો, ત્યારે તમ ેએ્ી વ્યસકત 
સા્ ે્ાત કરી શકો છો (જેને આરોગય સેિાઓ નેવિગેટર કહે્ ા્ય છે) જે આ કરી શકે છે:

 � તમને આરોગ્ય માકહતી અને સે્ાઓ શોધ્ામા ંમદદ કરે છે 
 � તમને આની સા્ે જોડો:

 � ્ષ્ગના દરેક કદ્સે, કોઈપણ સમ્ેય નોંધા્યેલ નસ્ગ;
 � સોમ્ાર્ી શરુિ્ાર સ્ારે ૯ ્ી સાજંના ૫ ્ાગ્યા સધુી નોંધા્ેયલ 

આહારશાસ્તી ( જુઓ પષૃ્ઠ ૨૭);
 � સ્ારે ૯ ્ી સાજંના ૫ ્ાગ્યા સધુી લા્યક વ્યા્યામ વ્યા્સાર્યક, સોમ્ાર 

્ી શરુિ્ાર સધુી ( જુઓ પષૃ્ઠ ૨૭);
 � ્ષ્ગના દરેક રાતે સાજંે ૫ ્ાગ્યા્ી સ્ારે ૯ ્ાગ્યા સધુી ફામા્ગરસસટ  

( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૨).

જો તમે અંગે્જી સારી રીતે િોલતા ન્ી, તો જયારે તમે હલેથચલનકિીસી ને કૉલ કરો 
તયારે તમે ફોન પર િૈદકીય દુભાવષયો મેળિી શકો છો. ્ૈદકી્ય દુભારષ્યા ૧૩૦ ્ી 
્ધ ુભાષાઓમા ંઉપલ્બધ છે   
દુભારષ્યા મેળ્્ા માટે:

 � ૮૧૧ પર કોલ કરો અને અંગે્જી િોલતા ંઆરોગ્ય સે્ાઓ 
નેર્રે્ટર સા્ે જોડા્ા માટે રાહ જુઓ 

 � અંગે્જીમા,ં તમે જે ભાષા િોલો છો તેનુ ંનામ કહો 
(ઉદાહરણ તરીકે, “પજંાિી” કહો), અને એક દુભારષ્યો 
કોલમા ંજોડાશે  શારંત જાળ્ો  આમા ંસમ્ય લાર્ી શકે છે 

૮૧૧ 

૧૦ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



શુ ંહું પછૂી શકંુ છં કે મારા આરોગય સભંાળ પ્રદાતા મારી 
ચલંગના હોય?

આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાઓ સ્તી અને પરુુષ િનંે છે  તમારા કરતા ંઅલગ ચલંગની 
વયસકત તમારી સભંાળ રાખી શકે છે. જો તમે કોઈ િોક્કસ બલંર્ના આરોગ્ય સભંાળ 
પ્દાતાને મળ્ાનુ ંકહો, તો કમ્ગિારીઓ તમારી ર્નતંી ને પણૂ્ગ કર્ા માટે તેમના 
શ્ેષઠ પ્્યાસો કરશે, પરંત ુતે શક્ ન પણ િની શકે  ઉદાહરણ તરીકે, તમે ત્યા ં
હો્ ત્યારે કોઈ મકહલા દાકતર કામ કરતી ન હો્ય, અ્્ા તે િીજા દદદીની 
સભંાળ લઈ રહી હો્ય  જો તમે સ્ાસ્થ્ય સભંાળ પ્દાતા પાસે્ી સભંાળ મેળ્તા 
હો્ જે તમારા કરતા અલર્ બલંર્ છે, તો પણ તમને આદર આપ્ામા ંઆ્શે 
અને શ્ેષઠ ્દૈકી્ય સભંાળ પ્ાપત ્શે  જો તે તમને ્ધ ુઆરામદા્યક લારે્ છે, 
તો જ્યારે તમે આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાને જુઓ ત્યારે કુટંુિના એક સભ્ય અ્્ા 
રમત્ને તમારી સા્ે લા્ો 

૧૧ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



તેઓ કોણ છે... તેઓ શુ ંકરે છે...

સલાહકાર 

સલાહકાર તમને મશુકેલ ર્િારો અને લાર્ણીઓ (જેમ કે 
ઉદાસી, ગસુસો, વ્ય્ા અ્્ા અન્ય) ર્શે સરુબક્ષત જગ્યાએ 
્ાત કર્ામા ંમદદ કરે છે, જે્ી તમે દુઃખદા્યક અ્્ા 
મ ૂઝં્ણભ્યા્ગ અનભુ્ોનો એહસાસ કરી શકો 

્િા્્થય કાળજી સહાય
આરોગ્ય સભંાળ સહા્યકો તમને રોજજંદા પ્વરૃત્ઓમા ંમદદ 
કરે છે, જેમ કે પોશાક પહરે્ો અને ખાવુ ં

વયિસાવયક ચિહકતસક
વ્ય્સાર્યક બિકકતસક તમને ઈજા, માદંર્ી અ્્ા 
શસ્તકરિ્યા પછી રોજજંદા જી્નની પ્વરૃત્ઓને ફરી્ી 
શીખ્ામા ંમદદ કરે છે 

ઔષ્ધકાર

જો તમારા દાકતર તમને કોઈ દ્ા માટે રપ્કસરિપશન આપે 
છે ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૩), તો તમે તેન ેઔષધકાર પાસે્ી 
મળે્ી શકો છો  ઔષધકાર તમન ેજરૂર પડી શકે તે્ી 
દ્ાઓ મળે્્ામા ંમદદ કર્ા માટે સલાહ પણ આપે છે  

અંગવયાયામ ચિહકતસક 
જો તમને હલનિલનમા ંતકલીફ હો્ય, તો અંર્વ્યા્યામ 
બિકકતસક તમન ેફરી હલનિલન કર્ામા ંમદદ કરી શકે છે 

હમાલ
હમાલ તમને હોસસપટલના ર્સતારો ્ચિે ખસેડ્ામા ંમદદ 
કરે છે (ઉદાહરણ તરીકે, સટે્િર પર અ્્ા વહીલિેરમા)ં, 
પરંત ુતમારી ્દૈકી્ય સભંાળમા ંસામેલ ન્ી 

સામાજજક કાય્સકર
સામાજજક કા્ય્ગકતા્ગઓ તમારી બિંતાઓ સાભંળીન ેઅને 
તમન ેજરૂરી જ્ાિો અ્્ા સે્ાઓ શોધ્ામા ંમદદ કરીને 
તમારી આરોગ્ય સભંાળન ેસમજ્ામા ંતમારી મદદ કરે છે 

પ્રૌદ્ોગવિજ્ાની
પ્ૌદ્યોર્ર્જ્ાની તમને જરૂર પડી શકે તે્ા ્દૈકી્ય 
પરીક્ષણો િલા્ે છે

મારી સભંાળ કોણ રાખે છે?

ઘણા જુદા જુદા લોકો છે જે હોસસપટલો અને કકલરનકસમા ંકામ કરે છે  દાકતરો અને 
નસગો સા્ે, અન્ય પ્રશબક્ષત વ્યા્સાર્યકો પણ હોઈ શકે છે જેઓ તમારા સ્ાસ્થ્યની 
સભંાળ રાખ્ામા ંમદદ કરે છે 

૧૨ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



આરોગય સભંાળ પ્રદાતાઓ મને પ્રશ્ો પછૂશે?

વપ્રક્રિપશનો શુ ંછે?

હા!

આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાઓ તમને ઘણા પ્શ્ો પછૂી શકે છે  તેઓ તેમ 
કરે છે જે્ી તેઓ તમને સ્સ્ રાખ્ામા ંમદદ કરી શકે અ્્ા 
તમારી િીમારીનુ ંકારણ શોધી શકે અને તમને ફરી્ી સ્સ્ િન્ા 
માટે ્યોગ્ય સાર્ાર આપી શકે  તેઓ તમારી સ્ાસ્થ્યની બિંતાઓ 
ર્શે પછૂશે, અને તમને અન્ય િાિતો ર્શે પણ પછૂશે, જેમ કે:

 � તમારંુ કુટંુિ, તમારા િાળકો અને માતારપતા સકહત 
 � ઘરમા ંતમારંુ જી્ન
 � તમારી નોકરી
 � કેનેડા આ્તા પહલેા તમારંુ સ્ાસ્થ્ય
 � અન્ય સાર્ારો તમે અજમા્ી છે 

દાકતરો અને નસગો તમારી ર્ોપની્યતાનો આદર કરે છે  જો તેઓ 
તમારી માકહતી કદાિ કોને આપી શકે તે ર્શે તમને પ્શ્ો હો્ય, તો 
તેમને પછૂો 

વપ્રક્રિપશનો એ ખાસ નોંધ છે જે દાકતરો તમને આપે છે જે્ી તમે અમકુ દ્ા 
મેળ્ી શકો છો  ઔષધકાર ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૨) તમારંુ રપ્કસરિપશન લઈ અને 
તમને જરૂરી દ્ા આપી શકે છે  જો તમે િીમાર હો્ તો દાકતર કદાિ તમને 
હમેશ રપ્કસરિપશન ન આપે  દાકતર અન્ય સિૂનો કરી શકે છે જે તમને ફરી્ી 
સ્સ્ િના્્ામા ંમદદ કરશે 

૧૩ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



શુ ંહું પ્રશ્ો પછૂી શકંુ?

હા!
તમારા દાકતરો અને નસગો ઇચછે છે કે તમે તમારી આરોગ્ય 
સભંળમા ંસામેલ ્ાઓ  જો તમે સમજી શકતા ન્ી કે તમારા 
દાકતર અ્્ા નસ્ગ શુ ંકહ ેછે (અ્્ા તેઓ તમને આપેલી 
સલાહને કે્ી રીતે અનસુર્ી તે જાણતા ન્ી) તો તમે તેમને 
સમજા્્ા માટે કહી શકો છો  જો તમે સમજતા ન હોિ તો પ્રશ્ 
પછૂિો તે અસભય નથી.

મને લાગે છે કે દાકતરે કંઈ કરુું નથી.

દાકતરો અને નસગો કેટલીક ્ાર તેઓ જે પ્શ્ો પછેૂ છે તેના જ્ાિો દ્ારા 
તેમને ખિર પડે છે કે તમને શુ ંિીમાર િના્ે છે  તેઓ તમને ્ધ ુ
પરીક્ષણો કર્ા માટે કહી શકે છે જે્ી તેઓ િરાિર જાણી શકે કે તમારી 
તબિ્યત સારી કેમ ન્ી  એપોઇનટમેનટ દરરમ્યાન દાકતર હમંેશા તમને 
સપશ્ગ કરશે નહીં (ઉદાહરણ તરીકે, તમારા કપાળ ને અનભુ્્ા્ી અ્્ા 
તમારા પેટ પર દિાણ કરીને) 

૧૪ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



મારે ક્ારે રાહ જોિી પડશે? 

તમારે કદાિ રાહ જો્ી પડશે:

 � તમારા કૌટંુબિક દાકતર અ્્ા નસ્ગ પ્ેકકટશનરને મળ્ા ( જુઓ પષૃ્ઠ ૭)
 � ્ૉક-ઇન કકલરનકમા ંઆરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાને જો્ા 
 � ્દૈકી્ય પરીક્ષણ કરા્્ા 
 � રનષણાત બિકકતસક પાસે જ્ા ( જુઓ પષૃ્ઠ ૯)
 � ઇમરજનસી રૂમમા ંઆરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાને જો્ા  

( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૮)

િધા લોકોને જો્ાને માટે રાહ જો્ી પડશ ે સામાન્ય રીત,ે રાહ જો્ાનો સમ્ય તમે 
કેટલા િીમાર છો અને દાકતરો અને નસગો કેટલા વ્યસત છે તનેા પર રનભ્ગર રહશે ે 
જો તમારે ર્શષે ્ૈદકી્ય પરીક્ષણ અ્્ા સાર્ાર કરા્્ાની અ્્ા રનષણાત 
બિકકતસકને મળ્ાની જરૂર હો્ય તો તમારે ઘણા, ઘણા મકહનાઓ રાહ જો્ી પડી 
શકે છે 

મહરેિાની કરીને ્ધીરજ રાખો - તમને જોિામા ંઆિશે, ભલે તયા ંલાિંી રાહ 
જોિાનો સમય હોય.

૧૫ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



િૈદકીય િીમો (એમએસપી/આઇએફએિપી)

કેનેડામા,ં સરકાર, કંપનીઓ અને વ્યસકતઓ િધા આરોગ્ય સભંાળ માટે ચકૂ્ણી 
કર્ા માટે પૈસા આપે છે  િી સી મા ંઆરોગ્ય સભંાળ મેળ્્ા માટે, તમારી 
પાસે એમએસપી (મેહડકલ સવિ�સ પલાન) નામનો ્દૈકી્ય ્ીમો હો્ો જરૂરી 
છે  તમે િી સી મા ંઆ્ો કે તરત જ એમએસપી માટે અરજી કરો  એક્ાર તમે 
એમએસપી માટે મજૂંર ્ઈ ર્્યા પછી, તમને િીસી સવિ�વસસ કાડ્સ મોકલ્ામા ં
આ્ે છે, જેને આ્તા ૩ મકહના જેટલો સમ્ય લાર્ી શકે છે  તમારે એમએસપી 
માટે ચકૂ્ણી કર્ાની જરૂર ન્ી  જ્યારે તમે એમએસપી મજૂંરી ની રાહ જોઈ 
રહ્ા ંહો્, ત્યારે તમારે ખાનર્ી સ્ાસ્થ્ય ્ીમા માટે અરજી કર્ાની અને ચકૂ્ણી 
કર્ાની જરૂર પડી શકે છે 

ખાનર્ી આરોગ્ય ્ીમા ર્શે ્ધ ુમાકહતી માટે તમારી સ્ારનક 
િદંોિસત એજનસી સા્ે ્ાત કરો અ્્ા ૮૧૧ પર કૉલ કરો 
( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦) 

જ્યારે પણ તમે સ્ાસ્થ્ય સભંાળ સે્ાનો ઉપ્યોર્ કરો ત્યારે તમારંુ િીસી 
સર્શિરસસ કાડ્ગ તમારી સા્ે લા્ો  

સ્તોત: 
www bcservicescard ca

ઇનટહરમ ફેડરલ હલેથ પ્રોગ્ામ (આઈએિએફપી) એ એ્ો પ્ોગ્ામ છે જે 
શરણા્થીઓ કેનેડામા ંહો્ય ત્યારે પ્્મ ૧૨ મકહના દરરમ્યાન તેમને કામિલાઉ 
સ્ાસ્થ્ય સભંાળ ક્રેજ પ્દાન કરે છે  તમારી પાસે એક સમ્ેય આઈએિએફપી 
અને એમએસપી હોઈ શકે છે  જો તમે શરણા્થી છો, તો તમે આઈએિએફપી દ્ારા 
સ્ાસ્થ્ય સભંાળ લાભો મેળ્ી શકશો  ્ધ ુમાકહતી માટે તમારી સ્ારનક િદંોિસત 
એજનસી અ્્ા હલે્ ઈનસ્યોરનસ િીસી ને પછૂો ( જુ પષૃ્ઠ ૧૭).

આ બિત્ િતા્ે છે 
કે િીસી સર્શિરસસ 
કાડ્ગ કેવુ ંદેખા્ય છે  

૮૧૧

૧૬ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



એમએસપી, આઇએફહપી અને ફામા્ગકેર ર્શે ્ધ ુમાકહતી માટે, તમે તમારી 
સ્ારનક િદંોિસત એજનસી સા્ે ્ાત કરી શકો છો  અ્્ા તમે અંગે્જી, 
મેનડકરન, ફે્નિ, પજંાિી અને કેનટોનીઝમા ંમાકહતી માટે હલે્ ઈનસ્યોરનસ િીસી 
ને કૉલ કરી શકો છો  ભાષા સે્ા એજનટો સોમ્ાર્ી શરુિ્ાર, સ્ારે ૯ ૦૦ ્ી 
િપોરે ૩:૩૦ ્ાગ્યા સધુી ઉપલ્બધ છે 

હલેથ ઇનશરૂનસ િીસી:

જો તમે લો્ર મેઇનલેનડ્ી કૉલ કરી રહ્ા ંછો:  
૬૦૪ ૬૮૩ ૭૧૫૧ 

જો તમે િીસીમા ંિીજે ક્ાકં્ી કૉલ કરી રહ્ા ંછો:  
(કર મકુત): ૧ ૮૦૦ ૬૬૩ ૭૧૦૦ 

એમએસપી શુ ંચકૂિે છે?

એમએસપી દાકતર અથિા નસ્સ પે્રકકટશનરની, વનષણાત ચિહકતસકની અથિા 
હોસ્પટલની મળૂભતૂ મલુાકાતો માટે ચકૂિણી કરે છે. એમએસપી સામાનય રીતે 
િશમા, દાતંની સભંાળ અથિા દિાઓ માટે ચકૂિણી કરત ુ ંનથી. એમએસપી અમકુ 
્દૈકી્ય પરીક્ષણો અને સાર્ાર માટે ચકૂ્ણી કરે છે, પરંત ુતમામ નહીં  જો તમને 
ખાતરી ન હો્ય કે તમારી ્દૈકી્ય પરીક્ષણ અ્્ા સાર્ાર માટે એમએસપી દ્ારા 
ચકૂ્ણી કર્ામા ંઆ્શ,ે તો તમારા આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાને અર્ાઉ્ી પછૂ્ાનુ ં
સરુનરચિત કરો  તમ ેઆ ખિગો ચકૂ્્ામા ંમદદ કર્ા માટે ્ધારાનો ખાનર્ી 
્દૈકી્ય ્ીમો ખરીદી શકો છો અ્્ા તમે તમેના માટે ચકૂ્ણી કરી શકો છો  
કેટલીક્ાર તમારી નોકરી દ્ારા તમારી પાસ ે્ધારાનો ્દૈકી્ય ્ીમો હોઈ શકે છે 

ફામા્ગકેર એક સરકારી ્યોજના છે જે કેટલીક દ્ાઓની કકંમત ચકૂ્્ામા ંમદદ 
કરે છે  એક્ાર તમે કેનેડામા ં૧૨ મકહના કરતા ં્ધ ુસમ્ય માટે હો્ ત્યારે તમે 
ફામા્ગકેર માટે અરજી કરી શકો છો 

૧૭ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



કૌટંુચિક દાકતર અથિા નસ્સ પે્રકકટશનર સાથે  
એપોઇનટમેનટ કેટલા સમય માટે છે?

કૌટંુબિક દાકતર અ્્ા નસ્ગ પ્ેકકટશનર સા્ેની એપોઇનટમેનટ સામાન્ય રીતે 
લર્ભર્ ૫ ્ી ૧૦ રમરનટ લાિંી હો્ય છે  એક મલુાકાતમા,ં ૧ અ્્ા ૨ સ્ાસ્થ્ય 
સમસ્યાઓ ર્શે ્ાત કર્ા માટે પરૂતો સમ્ય છે  જો તમને ઘણી સ્ાસ્થ્ય 
સમસ્યાઓ ર્ષે ્ાત કર્ી હો્ય તો તમારે એક કરતા ં્ધ ુમલુાકાતની જરૂર 
પડી શકે છે  જો તમે એપોઇનટમેનટ પહલેા ંતમારા સ્ાસ્થ્યના પ્શ્ો લખી લી્યો તો 
તે મદદરૂપ ્ઈ શકે છે 

મારે ઈમરજનસી રૂમમા ંકેટલો સમય  
રાહ જોિી પડશે?

જો તમે ઈમરજનસી રૂમમા ંજશો, તો તમે કેટલા િીમાર છો તે 
જો્ા માટે નસ્ગ તમને પ્શ્ો પછૂશે  નસ્ગ નક્કી કરે છે કે કોણ 
સૌ્ી ્ધ ુિીમાર છે અને જે લોકો સૌ્ી ્ધ ુિીમાર છે તેઓ 
પહલેા દાકતરને જોશે  જો ઈમરજનસી રૂમમા ંઘણા લોકો હો્ય, 
તો ઓછી ર્ભંીર િીમારી ધરા્તા લોકોને જો્ા માટે ઘણા 
કલાકો રાહ જો્ી પડી શકે છે  આ પ્તીક્ષાના સમ્યને ટૂંકા 
કર્ા માટે, માત્ર કટોકટીની પહરસ્થવતઓ માટે જ ઈમરજનસી 
રૂમનો ઉપયોગ કરો.

તમારા સ્ાસ્થ્ય ર્શે અ્્ા જો તમે િીમાર હો્ તો શુ ંકરવુ ં
તે અંરે્ તમને કોઈ પણ પ્શ્ હો્ય ત્યારે તમે ૮૧૧ પર કૉલ 
કરી શકો છો 

૮૧૧ વિશે િધ ુમાહહતી માટે,  
 જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦.  
ઇમરજનસી રૂમ ર્શે ્ધ ુમાકહતી માટે,  
 જુઓ પષૃ્ઠ ૧૯.

૮૧૧ 

૧૮ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



ઇમરજનસી રૂમ

ઇમરજનસી રૂમ અમારી તમામ હોસસપટલોમા ંસસ્ત છે How to 

જો તમને, અથિા તમે કોઈને જાણતા હોિ તેને, આમાનંા કોઈપણ લક્ષણો હોય,  
તો તરત જ ઈમરજનસી રૂમમા ંજાઓ.

 � શ્ાસ લે્ામા ંકે િોલ્ામા ંતકલીફ
 � તમારી છાતીમા ંદુખા્ો, ચસુતતા અ્્ા અર્્ડ
 � ર્ભંીર રકતસ્ા્ અ્્ા ર્ભંીર ઘા/ઇજાઓ
 � તીવ્ર દુખા્ો
 � િહરેા, હા્ અ્્ા પર્ની લાર્ણી અ્્ા નિળાઇ અિાનક ગમુા્્ી
 � અિાનક જો્ામા ંતકલીફ
 � િાલ્ામા ંઅિાનક તકલીફ, િક્કર આ્્ા અ્્ા સતંલુન ગમુા્વું
 � મછૂા્ગ
 � તટેુલા હાડકાં
 � અન્ય કોઈપણ આરોગ્ય કટોકટી, જાતી્ય હમુલો સકહત

૯૧૧ 
જો તમને આમાનંા કોઈપણ લક્ષણો હો્ય અને તમે ઈમરજનસી 
રૂમમા ંજઈ શકતા ન્ી, તો ૯૧૧ પર કૉલ કરો અને એમ્બરલુનસ 
આ્શે  જો કટોકટી હો્ય તો જ ઈમરજનસી રૂમનો ઉપ્યોર્ કરો  
( જુઓ પષૃ્ઠ ૨૦). 

૧૯ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



ઇમરજનસી રૂમમા ંજશો નહીં જો તમે:

જો તમે અંગે્જી િોલતા ન હો્ તો ૯૧૧ પર કે્ી રીતે કૉલ કર્ો

 � શરદી/ફ્ ૂછે
 � રપ્કસરિપશન લે્ાનુ ંભલૂી ર્્યા
 � કામ ચકૂી ર્રુ ંઅને િીમાર નોંધની જરૂર છે
 � સભં્તઃ ર્ભ્ગ્તી છો
 � ્દૈકી્ય પરીક્ષણની જરૂર છે અને તમારે લાિંા સમ્ય સધુી રાહ જો્ી પડી છે
 � તમારી લોહી શરુ્ર ટેસટની જરૂર છે

૯૧૧

 � ૯૧૧ પર કોલ કરો અને અંગે્જીમા ંફોનનો જ્ાિ કોઈ 
આપે તેની રાહ જુઓ 

 � શાતં રહો અને સપષટ િોલો 
 � અંગે્જીમા,ં તમે જે ભાષા િોલો છો તેનુ ંનામ કહો 

(ઉદાહરણ તરીકે, “પજંાિી”), અને એક દુભારષ્યો ફોન 
કૉલમા ંજોડાશે  ફોન િધં કરશો નહીં 

 � જો તમારા્ી ્ઈ શકે તો, જો તમે અંગે્જીમા ંતમારી 
કટોકટી (“મેકડકલ”, “ફા્યર” અ્્ા “પોલીસ”) અને 
તમારંુ સરનામુ ંકહી શકો તો તે મદદરૂપ ્શે 

 � ૯૧૧ પર કૉલ કર્ા ર્શે ્ધ ુમાકહતી માટે, તમે 
ecomm911.ca પર જઈ શકો છો.

ઈમરજનસી રૂમનો ઉપ્યોર્ માત્ કટોકટી માટે જ ્્ો જોઈએ  જો તમારે તાતકાબલક 
દાકતરને જો્ાની જરૂર હો્ય તો તાતકાચલક પ્રાથવમક સભંાળ કેનદ્ો ઉપલ્બધ છે  અ્્ા, 
તમે તમારા કૌટંુબિક દાકતર અ્્ા નસ્ગ પ્ેકકટશનરને મળ્ા માટે એપોઇનટમેનટ લે્ા 
માટે તમારા કકલરનકને કૉલ કરી શકો છો  ્ધ ુમાકહતી માટે, www.fraserhealth.ca પર 
જાઓ અને “અર્જનટ પ્ાઈમરી કેર સેનટર” શોધો 

૨૦ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



એમ્બરલુનસ માકહતી

જો તમારે હોસસપટલમા ંજ્ાની જરૂર હો્ય અને ત્યા ંન પહોંિી 
શકો, તો તમને લઈ જ્ા માટે એમ્બરલુનસની જરૂર પડી શકે 
છે  ્દૈકી્ય કટોકટી માટે ઇમરજનસી રૂમમા ંજવુ ંમહત્પણૂ્ગ છે  
તમે જેટલી લાિંી રાહ જોશો તેટલી તમારી િીમારી ્ધ ુર્ભંીર 
િની શકે છે 

જો તમને એમ્બરલુનસની જરૂર હો્ય તો ૯૧૧ પર કૉલ કરો  
એમએસપી એમ્બરલુનસના મોટા ભાર્ના ખિ્ગ માટે ચકૂ્ણી 
કરે છે પરંત ુખિ્ગના ભાર્ માટે પછી્ી તમારા ઘરને બિલ 
મોકલશે  જો તમે એમએસપી પ્ીરમ્યમ સહા્ય પર છો, તો તમે 
બિલ ચકૂ્્ામા ંમદદ મેળ્ી શકશો  ્ધ ુમાકહતી માટે તમારી 
સ્ારનક િદંોિસત એજનસી અ્્ા સામાજજક ર્કાસ મતં્ાલ્ય 
સા્ે ્ાત કરો  

૯૧૧ 

૨૧ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



ઇમરજનસી રૂમ ્થાનો

્થાન સરનામુ ં

એિોટસફોડ્સ પ્રાદેવશક હોસ્પટલ અને 
કેનસર સેનટર

૩૨૯૦૦ માશ્ગલ રોડ, એિોટસફોડ્ગ

િના્સિી હોસ્પટલ ૩૯૩૫ કકનકૈડ સટ્ીટ, િના્ગિી

ચિલીિેક જનરલ હોસ્પટલ ૪૫૬૦૦ મેનહોલમ રોડ, બિલી્ેક 

ડેલટા હોસ્પટલ ૫૮૦૦ માઉનટેન વર ુબલુે્ાડ્ગ, ડેલટા 

ઈગલ હરજ હોસ્પટલ ૪૭૫ બર્લફોડ્ગ ્ે, પોટ્ગ  મડૂી 

ફે્સર કેનયોન હોસ્પટલ ૧૨૭૫ ૭મી એ્ેનર,ૂ હોપ 

લેંગલી મેમોહરયલ હોસ્પટલ ૨૨૦૫૧ ફે્સર હ્ય્ે, લેંર્લી 

વમશન મેમોહરયલ હોસ્પટલ ૭૩૨૪ હડ્ગ સટ્ીટ, રમશન 

પીસ અિ્સ હોસ્પટલ ૧૫૫૨૧ રસસલ એ્ેનર,ૂ વહાઇટ રોક 

હરજ મેડોિ હોસ્પટલ ૧૧૬૬૬ લેઈટી સટ્ીટ, મેપલ કરજ 

રોયલ કોલક્િયન હોસ્પટલ ૩૩૦ ઈસટ કોલકમિ્યા સટ્ીટ, નર ુ્ેસટરમનસટર 

સરે મેમોહરયલ હોસ્પટલ ૧૩૭૫૦ ૯૬ એ્ેનર,ૂ સરે 

૨૨ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



ઇમરજનસી રૂમ માટેની માહહતી

આખો કદ્સ અને આખી રાત ખલુા  

ઇમરજનસી રૂમ માટે તિીિી દુભારષ્યાઓ વ્યસકતર્ત રીતે 
અ્્ા ફોન પર ઉપલ્બધ છે ( જુઓ પષૃ્ઠ ૭).

સરે મેમોકર્યલ હોસસપટલના ઈમરજનસી રૂમમા ંસ્ારે 
૭:૩૦ ્ી રાત્ે ૧૧:૩૦ ્ાગ્યા સધુી પજંાિી િોલતા 
દુભારષ્યા ઉપલ્બધ છે 

ઈમરજનસી રૂમમા ંજ્ાનુ ંઅને હોસસપટલમા ંરહે્ ાન ુ ં
એમએસપી અ્્ા આઈએફએિપી દ્ારા ચકૂ્્ામા ં
આ્ે છે 

જો તમારી પાસે સ્ાસ્થ્ય ્ીમો ન્ી, તો તમારે 
ઈમરજનસી રૂમમા ંજ્ાનો કે હોસસપટલમા ંરહે્ ાનો ખિ્ગ 
ચકૂ્્ો પડશે  જો તમારી પાસે ચકુ્ણી કર્ા માટે પૈસા 
ન હો્ય તો તમને સાર્ારની મના કર્ામા ંઆ્શે નહીં  

જો તમે એમ્બરલુનસનો ઉપ્યોર્ કરો છો, તો તમને બિલ 
મોકલ્ામા ંઆ્શે 

બિન-ઇમરજનસી િીમારી માટે, તમે હલે્બલનક િીસી ને 
૮૧૧ પર કૉલ કરી શકો છો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦). 

કટોકટી માટે, ૯૧૧ પર કૉલ કરો.
૯૧૧ 

૮૧૧ 

૨૩ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



પ્રાથવમક આરોગય સભંાળ 

પ્રાથવમક આરોગય સભંાળ સેિાઓ મળૂભતૂ આરોગય સભંાળ 
જરૂહરયાતોને આિરી લે છે જેમ કે ગભા્સિ્થા અને િાળકની 
સભંાળ, માનવસક આરોગય સભંાળ, જીિનના અંતની સભંાળ, 
અને ્ધ ુ જો જરૂરી હો્ય તો પ્ા્રમક આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાઓ 
તમને િીજા પ્કારના આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાની મલુાકાત લે્ા 
માટે નોંધ પણ આપી શકે છે, જેમ કે રનષણાત બિકકતસક 

પ્ા્રમક આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાઓ તમને દીઘ્સકાલીન રોગો નુ ં
સિંાલન કર્ામા ંમદદ કરે છે  દીઘ્ગકાલીન રોર્ એ એક રોર્ 
છે જે ૩ મકહના્ી ્ધ ુિાલે છે, જેમ કે હાઈ ્બલડ પે્શર અ્્ા 
ડા્યાબિટીસ  સરે અને એિોટસફોડ્ગમા,ં પજંાિીમા ંએ્ા ્ર્ગો છે 
જે ડા્યાબિટીસ, ર્ભા્ગ્સ્ાના સ્ાસ્થ્ય અને ્ધ ુર્શે માકહતી 
આપે છે  તમે www.fraserhealth.ca પર જઈને અને શોધ 
ખાનામા ં(ઉપર જમણે) ‘South Asian Health Institute’ 
ટાઈપ કરીને ્ધ ુજાણી શકો છો  ‘સાઉ્ એરશ્યન હલે્ 
ઈકનસટટ્ટૂ’ નામના શોધ પકરણામ પર કકલક કરો 

૨૪ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



નિા આિનારાઓ માટે નર ૂકેનેહડયન કકલવનકસ તરીકે ઓળખાતા ૨ પ્રાથવમક 
સભંાળ કકલવનકસ છે. એક સરેમા ંછે અને એક િના્સિીમા ંછે. નર ૂકેનેકડ્યન 
કકલરનકસ ના કમ્ગિારીઓ તમામ ભાષાઓ, પષૃઠભરૂમ, જારતઓ અને ધમગો ના 
લોકોને આરોગ્ય સભંાળ પરૂી પાડે છે  નર ૂકેનેકડ્યન કકલરનકસમા ંજ્ા માટે તમારે 
નોંધ ની જરૂર છે 

ગલોિલ ફેવમલી કેર કકલવનક એ જ બિકલડિંર્મા ંછે જ્યા ંિના્ગિી નર ૂકેનેકડ્યન 
કકલરનક છે  તે કેનેડામા ંતેમના પ્્મ ત્ણ ્ષ્ગમા ંદેશાતંર લોકો, ખાનર્ી રીતે 
પ્ા્યોજજત શરણા્થીઓ અને શરણા્થી દા્ેદારો માટે પ્ા્રમક આરોગ્ય સભંાળ 
પરૂી પાડે છે  ગલોિલ ફેરમલી કેર કકલરનકમા ંજ્ા માટે તમારે રેફરલની જરૂર 
છે  જાહરે આરોગ્ય, સામાજજક સે્ા અને પતા્ટ પ્દાતાઓ તરફ્ી નોંધ 
સ્ીકાર્ામા ંઆ્ે છે 

સરે નર ૂકેનેહડયન કકલવનક જજમ પેહટસન આઉટપેશનટ કકલવનક અને સર્જરી સેનટર (આ 
મકાન)ના ત્રીજા માળે છે.

આ પહરિહન માટેનુ ંશટલ છે. શટલ ્થાનો આગલા પષૃ્ઠ પર છે.

૨૫ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



પ્રાથવમક આરોગય સભંાળ માટેની માહહતી

ન્ા કેનેકડ્યન કકલરનકસ સોમ્ાર્ી શરુિ્ાર, સ્ારે ૮:૩૦ ્ી 
સાજંના ૪:૩૦ ્ાગ્યા સધુી ખલુલા છે 

તમે અમારી કોઈપણ સે્ા પર મફતમા ંદુભારષ્યા મેળ્ી શકો છો  
જો તમે જાણો છો કે તમારે દુભારષ્યાની જરૂર પડશે, તો અર્ાઉ્ી 
એક માટે પછૂો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૭). 

કેટલીક પ્ા્રમક આરોગ્ય સભંાળ સે્ાઓ માટે ્દૈકી્ય ્ીમા દ્ારા 
ચકૂ્ણી કર્ામા ંઆ્ે છે, જ્યારે િીજી સે્ાઓ ફી ્સલૂ કરે છે 

દદદીઓ, પકર્ાર અને કમ્ગિારીઓ માટે સોમ્ાર્ી શરુિ્ાર સધુી 
મફત શટલ સે્ાઓ આપ્ામા ંઆ્ે છે: 

 � કકંર્ જ્યોર્જ સકા્યટે્ન સટેશન
 � જજમ પેકટસન આઉટપેશનટ કેર એનડ સર્જરી સેનટર (સરે નર ૂ

કેનેકડ્યન કકલરનક)
 � સરે મેમોકર્યલ હોસસપટલ
 � સેનટ્લ રસટી મોલ (મનોરંજન કેનદ્ર પાકકિંર્ની ઉત્ર િાજુ)

સરે નર ૂકેનેહડયન કકલવનક: 
૯૭૫૦ ૧૪૦ સટ્ીટ, સરે

િના્સિી નર ૂકેનેહડયન કકલવનક: 
૭૩૧૫ એડમન્ડસ સટ્ીટ, િના્ગિી

્ધ ુમાકહતી માટે, તમારા સ્ારનક પ્ા્રમક આરોગ્ય સભંાળ 
કકલરનકનો સપંક્ગ કરો 

જો તમને ખિર ન હો્ય કે તમારંુ સ્ારનક પ્ા્રમક આરોગ્ય 
સભંાળ કકલરનક ક્ા ંછે, તો તમે કદશાઓ મેળ્્ા માટે ૮૧૧ પર 
કૉલ કરી શકો છો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦).

૮૧૧ 

૨૬ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



તદુંર્ત જીિન 

સ્સ્ રહે્ ા માટે સારંુ ખાવુ ંજરૂરી છે  જે લોકો સારી રીતે ખાતા ન્ી તેઓનુ ં
્જન ્ધારે હો્ય છે (્્ળૂ) અ્્ા હાઈ ્બલડ પે્શર, હ્રદ્યરોર્ અ્્ા 
ડા્યાબિટીસ જે્ા દીઘ્ગકાલીન રોર્ ્્ાની સભંા્ના હો્ય છે  ્િ્થ જીિનશૈલી 
અને સારી રીતે ખાિાથી તમને ઘણા દીઘ્સકાલીન રોગો થિાની શક્તા ઓછી 
થાય છે.

ધમૂ્રપાન તમારા સ્ાસ્થ્ય માટે અત્યતં ખરાિ છે કારણ કે તે તમને 
અને તમારી આસપાસના લોકોમા ંકેનસર અને અન્ય િીમારીઓનુ ં
કારણ િની શકે છે  જો તમે ધમૂ્રપાન છોડ્ા ર્શે ર્િારી રહ્ા ંહો્ 
અને સહા્ય ની જરૂર હો્ય, અ્્ા ફકત ્ધ ુમાકહતી શોધી રહ્ા ંહો્, 
તો તમે www.quitnow.ca પર જઈ શકો છો અ્્ા ૮૧૧ પર કૉલ 
કરી શકો છો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦). 

જે લોકો સકરિ્ય છે તેમને હૃદ્ય રોર્, હાઈ ્બલડ પે્શર, અમકુ 
પ્કારના કેનસર અને ઉદાસીનતા ્્ાનુ ંજોખમ ઓછ ંહો્ય છે  
તેમની પાસે મજબતૂ હાડકા,ં મજબતૂ સનારઓુ છે અને તેમના હૃદ્ય 
અને ફેફસા ં્ધ ુસારી રીતે કામ કરે છે  તેઓનુ ંતદુંરસત ્જન 
હો્ાની શક્તા ્ધારે છે 

૮૧૧ 

૨૭ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



્િ્થ જીિન માટે માહહતી

તમને સ્સ્ રહે્ ામા ંમદદ કર્ા માટેના કા્ય્ગરિમો ર્શે 
માકહતી મેળ્્ી મફત છે 

સારી રીતે કે્ી રીતે ખાવુ ંતે ર્શે ્ધ ુમાકહતી માટે તમે 
નોં્ધાયેલા ડાયેહટવશયન (પોષણ ર્શે રશક્ષણ ધરા્નાર 
વ્યસકત) સા્ે ્ાત કર્ા માટે ૮૧૧ પર કૉલ કરી શકો 
છો  ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦).

સકરિ્ય રહે્ ા ર્શે ્ધ ુમાકહતી માટે તમે વ્યા્યામ 
વ્યા્સાર્યક સા્ે ્ાત કર્ા માટે ૮૧૧ પર કૉલ કરી 
શકો છો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦).

ફે્ઝર હલે્ પર અમે તમને તદુંરસત જી્નશલૈી હાસંલ 
કર્ામા ંમદદ કર્ા માટે ઘણા પ્ોગ્ામ આપીએ છીએ  
્ધ ુમાકહતી માટે તમારા પ્ા્રમક આરોગ્ય સભંાળ 
પ્દાતા અ્્ા સ્ારનક જાહરે આરોગ્ય સમહુ  
( જુઓ પષૃ્ઠ ૨૯) નો સપંક્ગ કરો 

૮૧૧ 

૨૮ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



જાહરે આરોગય સમહુ 

જાહરે આરોગ્ય સમહુ ઘણી જુદી જુદી સે્ાઓ પ્દાન કરે છે જે સમદુા્યમા ંઆરોગ્ય 
અને સખુાકારી મા ંમદદ કરે છે  તેઓ જે સે્ાઓ આપે છે તેમાનંી કેટલીક આ છે:

્ધ ુમાકહતી માટે, તમારા સ્ારનક જાહરે આરોગ્ય સમહુ નો સપંક્ગ કરો 

૮૧૧ 

જો તમે જાણતા ન હો્ કે તમારંુ સ્ારનક જાહરે આરોગ્ય સમહુ 
ક્ા ંછે, તો તમે નજીકના જાહરે આરોગ્ય સમહુ ના કદશારનદદેશો 
આપ્ા માટે ૮૧૧ પર કૉલ કરી શકો છો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦).

અ્્ા www.fraserhealth.ca પર જાઓ અને શોધ ખાનામા ં
(ઉપર જમણે) ‘પબ્બલક હલે્ રરુનટસ’ ટાઈપ કરો  ‘પબ્બલક હલે્ 
રરુનટસ’ નામના શોધ પકરણામ પર કકલક કરો 

 � રસીકરણ
 � ર્ભા્ગ્સ્ા અને પ્ારંબભક માતતૃ્ 

સભંાળ
 � પ્ારંબભક િાળપણનો ર્કાસ
 � ્ાણી ઉપિાર 

 � સાભંળ્ા માટેની કકલરનકસ
 � પોષણ
 � દાતં કાળજી
 � રુ્ ા કકલરનક
 � નકુસાનમા ંઘટાડો

૨૯ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



ગભા્સિ્થા અને િાળકની સભંાળ

તમને અને તમારા િાળકને સ્સ્ રહે્ ામા ંમદદ કર્ા માટે તમારી ર્ભા્ગ્સ્ા 
દરરમ્યાન અને પછી સ્ાસ્થ્ય સભંાળ પ્દાતા ને મળવુ ંમહત્પણૂ્ગ છે  એ્ા ્ર્ગો 
છે જેમા ંતમે જનમ પહલેા ંજઈ શકો છો, જેને વપ્ર-નેટલ કલાસીસ કહે્ ા્ય છે, જે 
તમને ર્ભા્ગ્સ્ા દરરમ્યાન સ્સ્ જી્ન, કે્ી રીતે જનમ આપ્ો અને તમારા 
િાળકને ખ્ડા્્ા જે્ી િાિતો ર્શે શીખ્ામા ંમદદ કરે છે 

તમારી ર્ભા્ગ્સ્ા દરરમ્યાન, તમારા આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતા તમને રકત 
પરીક્ષણો અને અલટ્ાસાઉનડ જે્ા પરીક્ષણો કરા્્ા માટે કહશેે  આ સામાન્ય 
છે અને તમે અને તમારંુ િાળક સ્સ્ છો તેની ખાતરી કર્ા માટે કર્ામા ં
આ્ે છે  રન્યરમત ર્ભા્ગ્સ્ા પકરક્ષણો માટે એમએસપી દ્ારા ચકૂ્ણી 
કર્ામા ંઆ્ે છે 

તમારી ગભા્સિ્થા દરવમયાન આરોગય સભંાળ પ્રદાતા તમારી સભંાળ રાખે તેના 
માટે તમારો ્િા્્થય િીમો ચકૂિશે ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૬). તમે કૌટંુબિક દાકતર, 
નસ્ગ પ્ેકકટશનર, રજજસટડ્ગ દા્યણ અ્્ા સર્ભા્ગ્સ્ા સભંાળમા ંરનષણાત 
બિકકતસક દાકતરને જોઈ શકો છો (જેને ઑબ્ટેહરિવશયન કહે્ ા્ય છે)  

૩૦ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



તમારા સ્ાસ્થ્ય સભંાળ પ્દાતા અ્્ા જાહરે આરોગ્ય નસ્ગ તમને જ્યા ંતમે 
જનમ આપશો તે હોસસપટલમા ંતમારી ર્ભા્ગ્સ્ાની નોંધણી કે્ી રીતે કર્ી તે 
ર્શે તમને ્ધ ુમાકહતી આપી શકે છે  જો તમારી ર્ભા્ગ્સ્ા તદુંરસત હો્ય, તો 
કેટલીક ્ાર દા્યણ તમને ઘરે અ્્ા હોસસપટલમા ંજનમ આપ્ાની પસદંર્ી 
આપે છે  જો તમે હોસસપટલમા ંજાઓ, તો તમે ખાનગી રૂમમા ંજનમ આપી શકશો. 
તમે તમારા િાળકને જનમ આપ્યા પછી હોસસપટલમા ંતમારા રોકાણ માટે સ્ાસ્થ્ય 
્ીમો ચકૂ્ણી કરે છે, પરંત ુકેટલીક હોસસપટલો જનમ પછી ખાનર્ી રૂમમા ંરહે્ ા 
માટે ્ધારાની ફી ્સલૂે છે  હોસસપટલમા,ં જો તમને અ્્ા તમારા િાળકને જનમ 
પહલેા,ં દરરમ્યાન અ્્ા પછી કોઈપણ સમ્ેય તેમની જરૂર હો્ય તો, કટોકટી 
સે્ાઓ ઉપલ્બધ છે 

હોસ્પટલનો પ્રસવૂત રૂમ કેિો દેખાય છે તેનુ ંઆ ઉદાહરણ છે. પ્રસવૂત રૂમ એ છે જયા ંતમે તમારા 
િાળકને જનમ આપો છો.

રસીકરણ તમારા િાળકને ભર્ષ્યમા ંખિૂ િીમાર 
્્ા્ી િિા્્ામા ંમદદ કરે છે  રશશઓુ અને િાળકો 
માટે રસીકરણ એમએસપી દ્ારા ચકૂ્્ામા ંઆ્ે છે  
તમારા િાળકને યોગય સમયે યોગય રસીકરણ કરાિવુ ં
મહતિપણૂ્સ છે.

૩૧ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



ગભા્સિ્થા અને િાળક માટે માહહતી 

તમે અમારી કોઈપણ સે્ા પર મફતમા ંદુભારષ્યા મેળ્ી 
શકો છો  જો તમને ખિર હો્ય કે તમારે દુભારષ્યાની જરૂર 
પડશે, તો અર્ાઉ્ી તેના માટે પછૂો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૭).

મોટાભાર્ની આરોગ્ય સે્ાઓ માટે સ્ાસ્થ્ય ્ીમા દ્ારા 
ચકૂ્ણી કર્ામા ંઆ્ે છે, જોકે કેટલીક ્ધારાની ફી 
્સલૂ કરે છે  જો તમને ખાતરી ન હો્ય કે તમારે ફી 
ચકૂ્્ી પડશે કે નહીં, તો તમારી એપોઇનટમેનટ પહલેા ં
પછૂ્ાનુ ંસરુનરચિત કરો 

તમારે આમાનંી મોટાભાર્ની સે્ાઓ માટે અર્ાઉ્ી 
બકુકંર્ કરવુ ંજોઈએ 

્ધ ુમાકહતી માટે, તમારા સ્ારનક જાહરે આરોગ્ય સમહુ  
( જુઓ પષૃ્ઠ ૨૯) અ્્ા તમારા ર્ભા્ગ્સ્ા આરોગ્ય 
સભંાળ પ્દાતાનો સપંક્ગ કરો 

૩૨ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



અમે િાળકો માટે ઘણી આરોગ્ય સે્ાઓ પ્દાન કરીએ છીએ  જો તમારંુ િાળક 
શાળામા ંછે, તો તેઓને રસીકરણ અને માનરસક સ્ાસ્થ્ય સે્ાઓ જે્ી સે્ાઓની 
સલુભતા ધરા્ે છે 

િધા િાળકો એમએસપી દ્ારા મફત આંખની પરીક્ષાઓ મેળ્ી શકે છે, જો કે 
કેટલાક દાકતરની ઑકફસ ્ોડી ફી ્સલૂ કરી શકે છે  જો કોઈ ્ધારાની ફી હો્ય 
તો તમે એપોઈનટમેનટ લો ત્યારે પછૂ્ાની ખાતરી કરો 

જાહરે આરોગ્ય દંત્ય કા્ય્ગરિમો છે જેમા ંતમારંુ િાળક જઈ શકે છે, જે દાતં સભંાળ 
માટે ચકૂ્ણી કર્ામા ંમદદ કરે છે  કેટલાક કકસસાઓમા,ં દાતં ની સભંાળ મફત 
છે  ્ધ ુમાકહતી માટે તમારા સ્ારનક જાહરે આરોગ્ય સમહુ નો સપંક્ગ કરો  
( જુઓ પષૃ્ઠ ૨૯).

હલે્ધી હકડસ પ્રોગ્ામ દ્ારા ઓછી આિક ્ધરાિતા પહરિારોના િાળકો 
મળૂભતૂ દાતંની સભંાળ અને વપ્રક્રિપશન િશમા માટેના ખિ્સમા ંમદદ 
મેળિી શકે છે. તમારે અરજી કરિાની જરૂર નથી. જો તમારા િાળકો 
૧૯ ્ષ્ગ્ી ઓછી ઉંમરના હો્ય અને તમારા પકર્ારને એમએસપી 
પ્ીરમ્યમ સહા્ય મળતી હો્ય તો તેઓ પાત્ છે  એપોઇનટમેનટ પહલેા,ં 
દાકતરની ઑકફસ ને ખાતરી કર્ા માટે કહો કે તમારંુ એમએસપી 
ખિ્ગ ચકૂ્ે છે, અ્્ા એમએસપી દ્ારા ન ચકૂ્્ામા ંઆ્તા ંકોઈ 
્ધારાના ખિ્ગ છે કે  જ્યારે તમે દાતં અ્્ા ઓકપટકલ (આંખ) ની 
ઓકફસમા ંજાઓ, ત્યારે ફકત તમારા િાળકનુ ંિીસી સર્શિસ કાડ્ગ િતા્ો 
( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૬).

િાળ અને રિુા આરોગય સેિાઓ

૩૩ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



િાળ અને રિુા આરોગય  
સેિાઓ માટેની માહહતી

સે્ાના આધારે કલાકો િદલાઈ છે 

તમે અમારી કોઈપણ સે્ા પર મફતમા ંદુભારષ્યા મેળ્ી શકો 
છો  જો તમને ખિર હો્ય કે તમારે દુભારષ્યાની જરૂર પડશે, તો 
અર્ાઉ્ી તેના માટે પછૂો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૭).

્યાદ રાખો, દાકતરની ઑકફસો ખાનર્ી માબલકીની છે, તે્ી તમે 
મફતમા ંદુભારષ્યા મેળ્ી શકશો નહીં  જો તમારા દાકતર તમારી 
ભાષા િોલતા ંન હો્ય, તો ખાતરી કરો કે કુટંુિના કોઈ સભ્ય 
અ્્ા રમત્ને તમારી એપોઇનટમેનટમા ંલા્ો જે તમારા માટે 
અ્્ગઘટન કરી શકે 

કેટલીક સે્ાઓ માટે સ્ાસ્થ્ય ્ીમા દ્ારા ચકૂ્ણી કર્ામા ંઆ્ે 
છે, જ્યારે િીજી સે્ાઓ ફી ્સલૂ કરે છે 

્ધ ુમાકહતી માટે, તમારા સ્ારનક જાહરે આરોગ્ય સમહુનો સપંક્ગ 
કરો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૨૯).

૩૪ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



રિુા કકલવનકસ માટેની માહહતી

સે્ાના આધારે કલાકો િદલાઈ છે 

તમે અમારી કોઈપણ સે્ા પર મફતમા ંદુભારષ્યા મેળ્ી 
શકો છો  જો તમને ખિર હો્ય કે તમારે દુભારષ્યાની જરૂર 
પડશે, તો અર્ાઉ્ી તેના માટે પછૂો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૭).

રુ્ ા કકલરનક મફત છે, પરંત ુકેટલીક દ્ાઓ અ્્ા 
પરીક્ષણો માટે ખિ્ગ ્ઈ શકે છે 

તમારી નજીકમા ંરુ્ ા કકલરનક શોધ્ા માટે, ૮૧૧ પર 
કૉલ કરો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦).

અ્્ા www.fraserhealth.ca પર જાઓ અને શોધ 
ખાનામા ં(ઉપર જમણે) ‘રુ્  કકલરનકસ’ શોધો  ‘રુ્  
કકલરનકસ’ નામના શોધ પકરણામ પર કકલક કરો 

તમને એપોઇનટમેનટની જરૂર છે તે જાણ્ા માટે અર્ાઉ્ી 
રુ્ ા કકલરનકનો સપંક્ગ કરો 

રિુા કકલવનકસ 

રુ્ ા કકલરનકસ ફકત ૨૧ અને તેના્ી ઓછી ઉંમરના રુ્ ાનો માટે છે  આ 
કકલરનકસમા ંજ્ા માટે તમારે એમએસપી કાડ્ગની જરૂર ન્ી  કકલરનક 
કમ્ગિારીઓ તમારી પર્ાનર્ી ર્ના તમારી સ્ાસ્થ્ય માકહતી કોઈને આપે 
નહીં  આ કકલરનકસ રુ્ ાનોને માનરસક સ્ાસ્થ્ય અને જાતી્ય સ્ાસ્થ્ય 
સિંરંધત પ્શ્ોમા ંમદદ કરી શકે છે 

૮૧૧ 

૩૫ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



માનવસક ્િા્્થય અને પદાથ્સનો ઉપયોગ

જો તમારે કોઈની સા્ે ્ાત કર્ાની જરૂર હો્ય કારણ કે તમને 
લાગણીઓ, વિિારો અથિા ચિંતાઓનો સામનો કરિામા ંમશુકેલી 
પડી રહી છે જે દૂર થશે નહીં, તો તમે કૌટંુબિક દાકતર, તમારા 
સ્ારનક સમદુા્ય માનરસક સ્ાસ્થ્ય કેનદ્ર, ફે્ઝર હલે્ સકંટ લાઇન, 
દ્ારા મદદ મેળ્ી શકો છો અ્્ા ૩૧૦માનરસક સ્ાસ્થ્ય 

માનરસક સ્ાસ્થ્ય કેનદ્રો દરેક સમદુા્યમા ંસસ્ત છે  તમે ફે્ઝર હલે્ 
્ેિસાઇટ પર જઈ અ્્ા 811 પર કૉલ કરીને તમારી નજીકના 
શોધી શકો છો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦)  ખાસ કરીને માનરસક િીમારી 
સા્ે જી્તા રુ્ ાનો માટે આઉટરીિ અને સપોટ્ગ પ્ોગ્ામો પણ 
ઉપલ્બધ છે 

૮૧૧ 

તરત જ તમારા નજીકના ઇમરજનસી રૂમમા ંજાઓ જો તમને અથિા તમને 
જાણતા હોિ તે:

૯૧૧ 

 � હાલમા ંર્ભંીર માનરસક સ્ાસ્થ્ય સમસ્યાનો અનભુ્ 
કરી રહ્ા ંછે અને પોતાને અ્્ા િીજા કોઈને નકુસાન 
પહોંિાડ્ાનુ ંજોખમ છે

 � એકલતામાનંા ર્ભંીર લક્ષણોનો અનભુ્ કર્ા અને/
અ્્ા શ્ાસ લે્ાનુ ંિધં ્ઈ ર્રુ ંછે

જો તમે ઈમરજનસી રૂમમા ંન જઈ શકો તો એમ્બરલુનસ 
માટે ૯૧૧ પર કૉલ કરો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૨૦).

૩૬ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



પદાથ્સ ઉપયોગ સેિાઓ એિા લોકો માટે છે કે જેઓ ઇચછે છે અથિા જેમને 
જરૂર છે કેફી પદાથ્સનો અને/અથિા મદ્ાક્સ  નો ઉપયોગ કરિા માટે મદદ માગેં 
છે. પ્રશબક્ષત પદા્્ગ ઉપ્યોર્ વ્યા્સાર્યકો તમને અને તમારી ર્ોપની્યતાનો 
આદર કરશે  તેઓ તમને શાની સા્ે સઘંષ્ગ કરી રહ્ા છો તે શોધ્ામા ંઅને 
તમને ્યોગ્ય આધાર સે્ાઓ સા્ે જોડ્ામા ંમદદ કરી શકે છે  તમને પદાથ્સના 
ઉપયોગ સાથે વયિહાર માટે પગલા ંભરિામા ંમદદ કરિા માટે ઘણા ંવિવિ્ધ 
કાય્સરિમઓ ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે તમે તમારા પોતાના ઘરમા ંરહે્ ાન ુ ંિા્ ુરાખો 
છો ત્યારે તમે કેટલાક કા્ય્ગરિમો મેળ્ી શકો છો  િીજા કા્ય્ગરિમઓ ઉપલ્બધ છે 
જેમા ંતમે સ્સ્ ્તા હો્ તે દરરમ્યાન તમે હરં્ામી રૂપે િીજા ઘરમા ંજઈ 
શકો છો  

વિવિ્ધ સેિાઓ તમને, તમારા પહરિારને અથિા તમે જાણતા હોય તેિા 
કોઈપણ ને તેમના મદ્ાક્સ  અને કેફી પદાથ્સ ના ઉપયોગનુ ંસિંાલન કરિામા ં
પણ મદદ કરી શકે છે જેથી નકુસાન અટકાિી શકાય અથિા ઘટાડી શકાય. 
જ્યારે તેમના પકર્ારમા ંકોઈ વ્યસકત કેફી પદા્્ગ અને/અ્્ા મદ્યાક્ગ ઉપ્યોર્ 
કરતા હો્ય અને તેના્ી પકર્ારને નકુસાન ્ત ુ ંહો્ય ત્યારે કુટંુિના સભ્યોને 
પણ મદદ મળી શકે છે  આ સે્ાઓ ખાનર્ી છે અને સે્ા પ્દાતાઓ તમારી 
માકહતી િીજા લોકોને આપે નહીં 

પખુત ્્યના અને રુ્ ાનોના પનુ્્ગસન અને પનુઃપ્ાકપત, કુટંુિની 
સહા્ય અને કટોકટીની સે્ાઓ ફે્ઝર સ્ાસ્થ્ય સકંટ લાઇન ૧ ૮૭૭ 
૮૨૦ ૭૪૪૪ પર કૉલ કરીને પણ ઉપલ્બધ છે  આ સે્ા અંગે્જીમા ં
આપ્ામા ંઆ્ે છે  તે દરરોજ, આખો કદ્સ અને આખી રાત 
ઉપલ્બધ છે 

મફત અને ર્ોપની્ય ભા્નાતમક સમ ્્ગન, સકંટ દરરમ્યાનર્ીરી અને 
સમદુા્યમા ંસસંાધનો ર્શેની માકહતી ૩૧૦ માનવસક આરોગય આ્ધાર ને  
૩૧૦ ૬૭૮૯ પર કૉલ કરીને તમામ ઉંમરના લોકો માટે ઉપલ્બધ છે  આ 
સે્ા અંગે્જીમા ંઆપ્ામા ંઆ્ે છે  જો તમે પછૂ્ા માટે પરૂતી અંગે્જી 
િોલતા હો્ તો એક દુભારષ્યો ્ાતા્ગલાપમા ંઉમેરી શકા્ય છે 

૩૭ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



માનવસક ્િા્્થય અને પદાથ્સના  
ઉપયોગ માટેની માહહતી

સે્ાના આધારે કલાકો િદલાઈ છે; ઘણી કટોકટીની સે્ાઓ 
દરરોજ, આખો કદ્સ અને આખી રાત ઉપલ્બધ હો્ય છે 

તમે અમારી કોઈપણ સે્ા પર મફતમા ંદુભારષ્યા મેળ્ી 
શકો છો  જો તમને ખિર હો્ય કે તમારે દુભારષ્યાની જરૂર 
પડશે, તો અર્ાઉ્ી તેના માટે પછૂો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૭).

કેટલીક સે્ાઓ માટે ્ૈદકી્ય ્ીમા દ્ારા ચકૂ્ણી કર્ામા ં
આ્ે છે, જ્યારે િીજી સે્ાઓ ફી ્સલૂ કરે છે 

્ધ ુમાકહતી માટે તમ:ે
 � ૧ ૮૭૭ ૮૨૦ ૭૪૪૪ પર ફે્ઝર સ્ાસ્થ્ય સકંટ લાઇન ને 

કૉલ કરો
 � ૩૧૦ ૬૭૮૯ પર ૩૧૦માનરસક આરોગ્ય આધાર ને 

કૉલ કરો
 � હલે્ બલનક િીસી ને ૮૧૧ પર કૉલ કરો  

( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦)
 � www.fraserhealth.ca/mentalhealth પર જા્
 � તમારા કૌટંુબિક દાકતર અ્્ા નસ્ગ પ્કેકટશનરન ેમળ્ા 

માટે એપોઇનટમનેટ લો 

૩૮ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



ઘર આરોગય

ઘર આરોગ્ય નો ધ્ેય્ય તમને ઘરમા ંસરુબક્ષત અને સ્સ્ રાખ્ાનો છે  ઘર 
આરોગ્ય મા,ં ઘણા પ્કારના આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાઓ ટૂંકા અને લાિંા ગાળા ની 
આરોગય સભંાળ સેિાઓ પરૂી પાડ્ા માટે એકસા્ે કામ કરે છે  ટૂંકા ર્ાળા ની 
સભંાળ તમને િીમારી, ઈજા અ્્ા શસ્તકરિ્યા પછી ્ધ ુસારંુ ્્ામા ંમદદ કરી 
શકે છે  લાિંા ર્ાળા ની સભંાળ તમને ઘરે રહતેા સમ્યે સ્તતં્ રહે્ ા માટે જરૂરી 
સમ્્ગન આપે છે 

ઘર આરોગ્ય નસગો ઘણી જુદી જુદી સે્ાઓ પરૂી પાડે છે, જેમ કે ઘા ની સભંાળ 
અને રશક્ષણ  આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતાઓ કે જેઓ ઘર આરોગ્ય મા ંકામ કરે છે તે 
નક્કી કર્ામા ંતમારી મદદ કરી શકે છે કે કઈ સે્ાઓ તમારા માટે સૌ્ી ્ધ ુ
ઉપ્યોર્ી ્શે 

૩૯ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



ઘર આરોગ્ય દ્ારા સે્ાઓ તમને ડા્યાબિટીસ, 
અલઝાઈમર જે્ી અને િીજી દીઘ્ગકાલીન 
પકરસસ્રતઓનુ ંસિંાલન કર્ામા ંમદદ કરી શકે છે 

જો તમે ર્ભંીર આરોગ્ય સભંાળ ની જરૂકર્યાત ધરા્તી વ્યસકતની સભંાળ 
રાખતા હો્, જેને ્યોગ્ય સમ્્ગન હો્ા છતા ંપણ એકલા છોડી શકાત ુ ં
ન્ી, તો રાહત કાળજી ઉપલ્બધ છે  રાહતની કાળજી એ છે જ્યારે કોઈ 
તમારા ઘરમા ંઆ્ે અને તમે સામાન્ય રીતે જે કાળજી આપો છો તે આપે 
જે્ી તમે આરામ કરી શકો 

પનુિ્સસિાટ સેિાઓ એ્ા લોકો માટે ઉપલ્બધ છે કે જેઓ અકસમાતમા ં
સપડા્યેલા હો્ય, ઈજાગ્સત ્્યા હો્ય અ્્ા શસ્તકરિ્યા ્ઈ હો્ય અને 
તેઓને સારંુ ્્ામા ંમદદની જરૂર હો્ય  આમાનંી કેટલીક સે્ાઓ તમારા 
ઘરમા ંપરૂી પાડ્ામા ંઆ્ે છે, પરંત ુકેટલીક માટે તમારે ્ૈદકી્ય સભંાળ 
કેનદ્રમા ંરહે્ ાની જરૂર છે 

૪૦ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



ઘર આરોગય માટે માહહતી

સે્ાના આધારે કલાકો િદલાઈ છે 

તમે અમારી કોઈપણ સે્ા પર મફતમા ંદુભારષ્યા મેળ્ી 
શકો છો  જો તમને ખિર હો્ય કે તમારે દુભારષ્યાની જરૂર 
પડશે, તો અર્ાઉ્ી તેના માટે પછૂો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૭).

કેટલીક સે્ાઓ માટે ્ૈદકી્ય ્ીમા દ્ારા ચકૂ્ણી કર્ામા ં
આ્ે છે, જ્યારે કેટલીક તમે કેટલા પૈસા કમાઓ છો તેના 
આધારે ફી ્સલૂ કરે છે  તમારે તમારા પોતાના સ્ાસ્થ્ય 
પરુ્ઠો, જેમ કે પાટો અને સાધનો માટે ચકૂ્ણી કર્ી પડી 
શકે છે 

્ધ ુમાકહતી માટે, ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ા લાઇન ને  
૧ ૮૫૫ ૪૧૨ ૨૧૨૧ પર કૉલ કરો  આ ફોન લાઇન માત્ 
અંગે્જીમા ંજ ઉપલ્બધ છે  જો તમે અંગે્જીમા ં્ૈદકી્ય 
્ાતા્ગલાપ કરી શકતા ન્ી, તો કૃપા કરીને અંગે્જી િોલતા 
રમત્ અ્્ા કુટંુિના સભ્યને કહો તમારા માટે લાઇન પર 
કૉલ કરે 

૪૧ કેનેડામા ંન્ા આ્નારાઓ માટે ફે્ઝર આરોગ્ય સે્ાઓ માટેની માર્્ગદરશશિકા



રહણેાકં સભંાળ અને  
સહાવયત રહ્ેઠાણ

રહણેાકં સભંાળ અને સહાર્યત રહઠેાણ કેનદ્રો એ્ા લોકો માટે ઉપલ્બધ છે જેમને 
તેમની સ્ાસ્થ્ય સભંાળમા ંમદદની જરૂર હો્ય છે  નીિેની માકહતી ફે્ઝર આરોગ્ય 
(જાહરે) સે્ાઓ માટે છે, પરંત ુતમે ખાનર્ી સહાર્યત રહઠેાણ અ્્ા રહણેાકં 
સભંાળ કેનદ્રમા ંરહે્ ા માટે પણ ચકૂ્ણી કરી શકો છો 

સહાવયત રહ્ેઠાણ કેનદ્ો

 � તમે સહાર્યત રહઠેાણ કેનદ્રો મા ંરહે્ ા માટે અરજી કરી 
શકો છો 

 � સહાર્યત રહઠેાણ માટે ભાડાની જેમ જ ખિ્ગ છે 
 � કદ્સમા ં૨ ભોજન હો્ય છે અને ્ોડી માત્ામા ંઘર કામ
 � તમે દ્ા, સનાન અને પૈસાની વ્ય્સ્ા કર્ામા ંમદદ 

મેળ્ી શકશો 
 � તમે મોટા ભારે્ તમારી જાતની કાળજી લે્ા માટે સક્ષમ 

હો્ા જોઈએ 

રહણેાકં સભંાળ કેનદ્ો

 � રહણેાકં સભંાળ માત્ એ્ા લોકો માટે છે જેમને સ્ાસ્થ્ય 
સભંાળ ની ઘણી જરૂકર્યાતો હો્ય અને તેઓ પોતાની સભંાળ 
રાખી શકતા ન્ી  તમારા દાકતરે તમને રહણેાકં સભંાળમા ં
રહે્ ા માટે નોંધ આપ્ી આ્શ્યક છે 

 � સભંાળ આખો કદ્સ અને આખી રાત ઉપલ્બધ છે 
 � તમે દ્ા, નહા્ા, મલમપટ્ી, ખા્ાનુ ંઅને ્ધ ુમાટે મદદ 

મેળ્ી શકો છો 
 � ભોજન, ઘર કામ, પ્વરૃતઓ, દાકતરની મલુાકાત અને 

્ધ ુછે 
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રહણેાકં સભંાળ અને સહાવયત 
રહ્ેઠાણ ની માહહતી

સે્ાના આધારે કલાકો િદલાઈ છે 

તમે અમારી કોઈપણ સે્ા પર મફતમા ંદુભારષ્યા મેળ્ી 
શકો છો  જો તમને ખિર હો્ય કે તમારે દુભારષ્યાની જરૂર 
પડશે, તો અર્ાઉ્ી તેના માટે પછૂો ( જુઓ પષૃ્ઠ ૭).

રહણેાકં સભંાળ અને સહાર્યત રહઠેાણ સે્ાઓ તમે કેટલા 
પૈસા કમાઓ છો તેના આધારે ફી ્સલૂ કરો છો 

રહણેાકં સભંાળ અ્્ા સહાર્યત રહઠેાણ કેનદ્રો ર્શેની 
માકહતી માટે - ખાનર્ી સરુ્ધાઓ સકહત - તમારા 
પ્ા્રમક આરોગ્ય સભંાળ પ્દાતા સા્ે ્ાત કર્ા માટે 
એપોઇનટમેનટ લો અ્્ા ૮૧૧ પર કૉલ કરો  
( જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦).
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ફોન નિંર ક્ારે કૉલ કરિો િ્ધારે  
માહહતી માટે

૯૧૧
કટોકટી

કોઈપણ ર્ભંીર કટોકટી (આર્, 
પોલીસ અને એમ્બરલુનસ) 

 પષૃ્ઠ ૧૯

૮૧૧  
હલે્બલનક િીસી  

(અ્્ા  
૬૦૪ ૨૧૫ ૮૧૧૦)

તમારા આરોગ્ય અને આરોગ્ય 
સભંાળ સે્ાઓ ર્શે સામાન્ય પ્શ્ો 

 પષૃ્ઠ ૧૦ 

૩૧૦ ૬૭૮૯ 
૩૧૦માનવસક આરોગય

મફત અને ર્ોપની્ય ભા્નાતમક 
સમ્્ગન, કટોકટી દરરમ્યાનર્ીરી 
અને સમદુા્યમા ંસસંાધનો ર્શેની 
માકહતી 

 પષૃ્ઠ ૩૭

૧ ૮૭૭ ૮૨૦ ૭૪૪૪ 
ફે્ઝર હલે્  

સકંટ લાઇન 

જો તમે દુરુપ્યોર્ અ્્ા કહંસા્ી 
પ્ભાર્ત છો, અ્્ા જો તમે 
ઉદાસી, નકુસાન અ્્ા ગસુસાની 
લાર્ણીઓ સા્ે સઘંષ્ગ કરી રહ્ા ંછો 

 પષૃ્ઠ ૩૭

૧ ૮૫૫ ૪૧૨ ૨૧૨૧ 
ફે્ઝર હલે્ સે્ા લાઇન 

આરોગ્ય સભંાળ સે્ાઓ ર્શેની 
માકહતી કે જે તમે ઘરે અને 
સમદુા્યમા ંમેળ્ી શકો છો 

 પષૃ્ઠ ૪૧

૬૦૪ ૬૮૩ ૭૧૫૧ 
આરોગ્ય  

્ીમો િીસી 

એમએસપી, આઈએફએિપી ર્શે 
માકહતી, અને ફામા્ગકેર 

 પષૃ્ઠ ૧૭

મહતિપણૂ્સ ફોન નિંરો

અંગે્જીમા,ં મારી ભાષા છે: 
www.fraserhealth.ca
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