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ਆਪਣ ੇਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ    

ਮੈਟਰਤਨਟੀ ਯੂਤਨਟ ਚੀਮ 4, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪਿਾਲ  Abbotsford Regional Hospital 

ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ 

• 1 ਹਫ਼ਿਾ ਪਤਹਲਾਂ, ਿਾਡੇ ਮੈਟਰਸਨਟੀ ਐਟਂੀਪ੍ਾਰਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਐਡਸਮਸ਼ਨ ਕਲੀਸਨਕ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨਰਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਇਸਤਹਾਿ ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਰਜਰੀ ਲਈ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਤਆਰ ਹੋ। 

• 72 ਿੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਤਹਲਾਂ , ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 72 ਿੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਤਹਲਾਂ ਐਬਟਿਫੋਰਡ ਰੀਜਨਲ ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ( ਤੀਜੀ ਮੰਸ਼ਿਲ) ਸ ਿੇ ਬਲੱਡਵਰਕ 
ਲਈ ਜਾਓ। ਿੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸੁ਼ਿੱ ਕਰ ਾਰ, ਿ ੇਰੇ 7:00  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਿੁਿੱ ਲਹਾ। ਉਡੀਕ ਿਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, labonlinebooking.ca 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਬੁਿੱ ਕ ਕਰੋ । 

COVID-19 ਟੈਸਤਟੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਜਨ ਜਾਂ ਫੈਸਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ। 

• 1 ਤਿਨ ਪਤਹਲਾਂ , ਿਾਡਾ ਓਪ੍ਰੇਸਟੰਗ ਰ ਮ ਬੁਸਕੰਗ ਕਲਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਜਰੀ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਿਰਜਰੀਆਂ ਿ ੇਰੇ 10:00  ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਬੁਿੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

          ਿੀ-ਿੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਿਮਾਂ                  ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਦਾ ਿਮਾਂ  
 

• 8 ਘੰਟੇ ਪਤਹਲਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਬਾਅਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਰਜਰੀ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿੇਬ ਦਾ ਜ ਿ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ  ਰਗੇ ਿਾਫ 
ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਪ੍ੀ ਿਕਦੇ ਹੋ । 
ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਤਹਲਾਂ , 1 ½ ਕਿੱ ਪ੍ (350 ਸਮ.ਲੀ.) ਿਾਫ਼ ਿੇਬ ਦਾ ਜ ਿ ਪ੍ੀਓ।  
ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਕਿੇ ਸਕਿਮ ਦਾ ਜ ਿ ਨਾ ਪ੍ੀਓ। ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ  ੀ ਨਾ ਪ੍ੀਓ। 

   ਉਦਾਹਰਨ: : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਜਰੀ ਿ ੇਰੇ 9:00  ਜੇ                         ਹੈ ਤ  1:00 a.m  ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਿਾਓ।  
               ਿ ੇਰੇ 6:00 a.m  ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਪ੍ੀਓ। 

• ਆਪ੍ਣੇ ਿੀ-ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਿੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਤਹਲਾਂ ਪਹ ੰ ਚੋ । 

• ਆਪ੍ਣੇ ਿੀ-ਿੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਸਟਆਂ ਤਿੱਕ ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਸ ਿੱ ਚ ਰਸਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਿੀ-ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ , ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਸਦਨ, ਮੈਟਰਸਨਟੀ ਐਟਂੀਪ੍ਾਰਟਮ ਅਤੇ ਆਊਟਪੇ੍ਸ਼ੇਂਟ ਕਲੀਸਨਕ ‘ਤ ੇਿ ੇਰੇ 
8:30  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਫੋਨ ਕਰੋ।  604-851-4817 

Punjabi 
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ਆਪਣੇ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ 
 ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਜਨ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਿੋ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪ੍ਛਲੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਤੁਹਾਡੀਸਿਹਤ ਸ ਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਬਲਿੱ ਡ ਸਥਨਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਜਨ ਨ ੰ  ਪੁ੍ਿੱ ਛੋ 
ਸਕ ਇਹਨਾਂ ਦ ਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।  
ਿ ਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਤਲਾ ਕਰਨ  ਾਸਲਆਂ ਸ ਿੱਚ ASA ਅਤੇ heparin 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸ਼ ਗਰ ਦੀ ਦ ਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਰਜਰੀ ਤੋਂ 
ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਜਨ ਨ ੰ  ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ ਸਕ ਇਿਨ ੰ  ਸਕ ੇਂ ਲੈਣਾ ਹ।ੈ 

 ਡੱਰਗਸਟੋਰ ਤੋਂ 4% Chlorhexidine Gluconate ਿਪੰ੍ਜ (2 
ਿਰੀਦੋ) ਜਾਂ ਤਰਲ ਿਾਬਣ (2 ਸ਼ਾ ਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ) ਿਰੀਦੋ।  
ਫਾਰਮਾਸਿਿਟ ਨ ੰ  ਿਰਜੀਕਲ ਿਾਬਣ ਲਈ ਪੁ੍ਿੱ ਛੋ। 

 ਿੇਬ ਦੇ ਜ ਿ ਦੀ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਿਪ੍ਲਾਈ ਿਰੀਦੋ। 

   

   

ਿ ਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ ਇੱਕ (1) ਹਫ਼ਿਾ ਪਤਹਲਾਂ 

 ਹਰਬਲ ਿਪ੍ਲੀਮੈਂਟ ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਲਿਣ, ਸਗੰਗਕੋ, ਕਾ ਾ, ਿੇਂਟ ਜੌਨ 
 ੌਰਟ, ਸਜਨਿੇਂਗ, ਡਨੌ ਕ ਾਈ, ਗਲ ਕੋਿਾਮਾਈਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ 
ਕਰੋ। 

 ਪਪਸਪਕਿਪਸ਼ਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਦ ੇਸ ਟਾਸਮਨ ਅਤੇ 
ਦ ਾਈਆ ਂਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੋ । 

 ਸ਼ੇਸ ੰਗ,  ੈਕਸਿੰਗ, ਥਰੈਪਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਉਿ ਿੇਤਰ ਤੋਂ  ਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ 
ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ  ਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਹੱਥਾਂ ਅਤ ੇਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਰੀ ਨੇਲ ਪ੍ਾਸਲਸ਼ ਹਟਾਓ। 

 
ਿ ਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਿੋਂ ਇੱਕ ਰਾਿ ਪਤਹਲਾਂ 
 ਿਭ ਹਟਾਓ: 

- ਮੇਕਅੱਪ  

- ਸਚਹਰੇ, ਕੰਨ, ਜੀਭ ਦੀ ਪਜਊਲਰੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਵਿੰ ਨਣ 
ਵਾਲੇ ਗਪਹਣੇ, 

 ਯਾਿ ਰੱਖੋ ਸਕ ਿੀ-ਿੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਭੋਜਨ ਨਾ 
ਿਾਓ। ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੀ-ਿੈਕਸ਼ਨ ਿੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਤਹਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਿਾਫ਼ 
ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਿੇਬ ਦਾ ਜ ਿ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਪੀ ਸਕਿੇ ਹੋ। 

 ਨਹਾ ਲਓ. 
▪ ਆਪ੍ਣੇ  ਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਯਮਤ ਸ਼ੈਂਪ੍  ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਚਹਰੇ ਨ ੰ  
ਹਲਕੇ ਿਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ੋ। 

▪ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰੀਰ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਅਤੇ ਸਪ੍ਿੱ ਛੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 
ਤਿੱ ਕ ਿਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ Chlorhexidine Gluconate ਿਪੰ੍ਜ ਜਾਂ 
ਤਰਲ ਿਾਬਣ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। 

 ਕੋਈ  ੀ ਲੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿੁਗੰਸਧਤ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨਾ ਲਗਾਓ। 

 ਿਾਫ਼ ਪ੍ਜਾਮਾ ਪ੍ਸਹਨੋ । ਿਾਫ਼ ਚਾਦਰਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਿੌਂ ੋ। 
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ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਸਵੇਰ 
 ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾਓ। 

▪ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰੀਰ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਅਤੇ ਸਪ੍ਿੱ ਛੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਂਗਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ Chlorhexidine Gluconate 
ਿਪੰ੍ਜ ਜਾਂ ਤਰਲ ਿਾਬਣ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੁਰਲੀ 
ਕਰੋ।  

 ਕੋਈ  ੀ ਲੋਸ਼ਨ , ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਿੁਗੰਸਧਤ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨਾ ਲਗਾਓ। 

  ਕੋਈ  ੀ ਕੋਸਮੈਪਟਕ 
ਨਾ ਲਗਾਓ। 

 ਆਪ੍ਣੇ ਦੰਦਾਂ, ਜੀਭ ਅਤੇ ਮ ੰ ਹ ਨ ੰ  ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ। 

 ਿਾਫ਼ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਪ੍ਸਹਨੋ। 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਕਾਂ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਿੰਤਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੰਦ ਹਨ ਤਾਂ 
ਪ੍ਸਹਨੋ। ਕੋਨਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਨਾ ਪਾਓ। 

 ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਤਹਲਾਂ , 1 ½ ਕਿੱ ਪ੍ (350 ਸਮ.ਲੀ.)  
ਿੇਬ ਦਾ ਜ ਿ ਪ੍ੀਓ। ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਕ ਝ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ . 
▪ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਡਾਇਬੀਟੀ਼ਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ ਸੇ਼ਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ । 

 ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਐਨੇਸਥੀਪਸਲੋਓਪਜਸਟ ਦੇ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਨਯਮਤ ਸਵਰੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਘ ੱ ਟ ਨਾਲ ਲਓ।  

ਆਪਣੇ  ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਆਉਣਾ ਹੈ 
 ਆਪਣਾ ਬੀ ਿੀ ਿਰਸ ਸਿ਼ਿ ਕਾਰਡ 

 ਫੋਟੋ ਪ੍ਛਾਣ ਪੱਤਰ 

 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪਰਸਟਬੈਂਡ (ਜੇਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਹੋ ੇ) 

  ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਕਾਰ ਿੀਟ, ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਕੰਬਲ, ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਪ੍ ਰਾ ਪ੍ਸਹਰਾ ਾ 

 ਸਨੈੱਜੀ ਿਮਾਨ ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਟਾਇਲਟਰੀ, ਚਿੱ ਪ੍ਲਾਂ, ਅਤੇ  
ਸ ਿੱ ਲੇ ਸਫਸਟੰਗ ਦੇ ਕਿੱਪ੍ੜੇ 

 ਸ ਕਲਸਪ੍ਕ: ਇਿੱਕ ਕੈਮਰਾ  
ਨੋਟ: ਅਿੀਂ ਸਿਰਫ ਓਪ੍ਰੇਸਟੰਗ ਰ ਮ ਸ ਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਸਦੰਦੇ 
ਹਾਂ। ਅਿੀਂ  ੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਸਡੰਗ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦੇ । 

 

ਗਤਹਣੇ ਅਿੇ ਹੋਰ ਕੀਮਿੀ ਸਮਾਨ ਘਰ ਤਵੱਚ ਛੱਡ ਤਿਓ। 

ਿਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਤਿਨ ਤਰਪੋਰਟ ਕਰੋ:    ਮੈਟਰਸਨਟੀ ਯ ਸਨਟ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ                              Maternity Unit Registration                  604-851-4817 

                                         4  ੀਂ ਮੰਸ਼ਿਲ ਚੀਮ ਸ ੰਗ, ਐਬਟਿਫੋਰਡ ਰੀਜਨਲ ਹਿਪ੍ਤਾਲ  4th Floor Cheam Wing, Abbotsford Regional Hospital 

        32900 ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੋਡ, ਐਬਟਿਫੋਰਡ, ਬੀ.ਿੀ                 32900 Marshall Road, Abbotsford, B.C. 

ਸਥਾਨ ਅਤੇ 

ਪਾਰਪਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

(tinyurl.com/ARHCCsiteinfo) 
 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਕਸਾ 

(tinyurl.com/ARHCCsitemap) 

 

ਲੇਬਰ  ਅਤ ੇਪਡਪਲਵਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਰ 

(tinyurl.com/ARHCCmaternity) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.fraserhealth.ca/Service-Directory/Locations/Abbotsford/abbotsford-regional-hospital-and-cancer-centre
https://www.fraserhealth.ca/Service-Directory/Locations/Abbotsford/abbotsford-regional-hospital-and-cancer-centre
https://tinyurl.com/ARHCCsiteinfo
https://www.fraserhealth.ca/legacy/onlinemaps/Abbotsford/index.html
https://tinyurl.com/ARHCCsitemap
https://www.fraserhealth.ca/Service-Directory/Service-At-Location/6/E/maternity-unit---abbotsford-regional-hospital
https://www.fraserhealth.ca/Service-Directory/Service-At-Location/6/E/maternity-unit---abbotsford-regional-hospital
https://tinyurl.com/ARHCCmaternity

