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ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ 
Having an Ultrasound Scan 
 

ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦ਼ੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕ਼ੀ ਉਮ਼ੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਸ ਦ਼ੀ ਹੋਰ ਕਵਸਥਾਰ 
ਨਾਲ ਸਮ਼ੀਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨਾਂ ਬਾਰ ੇ                          
About ultrasound scans 
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਇੱਕ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ਼ੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਲਾਈਵ 
ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਕਿੱਚਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਆਕਵਰਤ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਧੁਨ਼ੀ ਤਰੂੰਗਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸੋਨੋਗਰਾਫ਼ੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕਰ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜ ੋਦੇਿਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦ਼ੀਆਂ 
ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅੂੰਗਾਂ ਦ਼ੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਲਹ  ਦੇ ਵਹਾਅ ਨ ੂੰ  ਵ਼ੀ ਕਦਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

Who does the ultrasound scan 
ਇੱਕ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਸੋਨੋਗਰਾਫਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਹੋ ਸੁਨ-ਓਹ-ਗਰਾਹ-
ਫਰ)। ਇਸ ਕਸਹਤ ਪੇਸੇਵਰ ਨ ੂੰ  ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਕਸਿਲਾਈ ਕਦੱਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਰੇਡ਼ੀਆਲੋਕਜਸਟ, ਨਰਸ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨ ੂੰ  
ਵ਼ੀ ਕਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਡ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਕਲੂੰ ਗ ਕਵਕ ੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਿਾਸ 
ਕਲੂੰ ਗ ਨ ੂੰ  ਤਰਜ਼ੀਹ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਕਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਗਰਾਨ ਮੌਜ ਦ 
ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੁਕਕੂੰਗ ਕਲਰਕ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ Your 
ultrasound scan results 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਲ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ   ੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਵੱਚ 7 ਤੋਂ 10 ਕਦਨ ਲੱਗ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤ਼ੀਕਜਆਂ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪੌਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ 
ਕਰੋ।  
ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਕਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵ਼ੀ ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਕਿੱਚਣ ਜਾਂ ਵ਼ੀਡ਼ੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਤ਼ੀਕਜਆਂ ਦ਼ੀ ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਪ਼ੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਸੈਪਸਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਕ ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ                              
About your appointment 

ਆਪਣ਼ੀ ਅਪੌਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਪਹੁੂੰਚੋ।  
ਪਾਰਕਕੂੰਗ ਲੱ ਣ ਅਤੇ ਆਪਣ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਇਮੇਕਜੂੰਗ 
ਕਵਿੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਮਾਂ ਰੱਿੋ।   

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰ਼ੀ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਸਰਕਵਕਸਜ਼ 

ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ (ਕਨੱਜ਼ੀ ਕਸਹਤ ਨੂੰ ਬਰ - personal health number) 

ਕਲਆਓ। 

ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਕਵੱਚ 60 ਕਮੂੰਟ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਕਜੂੰਨ਼ੀ ਜਲਦ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  
ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਦਨ ਲਈ ਮੁੜ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰਾਂਗੇ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਕਵੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ 
ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਦਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ਼ੀ ਪਏ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ਇੂੰ ਨ਼ੀ ਚੂੰਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡ਼ੀਕਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ 

ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਦੁ ਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ 

ਪਏਗਾ।  

ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਹਲਆਉਣਾ        
Bringing a support person 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਅਕਤ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਮਰੇ ਕਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ 
ਰਕਹ ਸਕਦੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਕੈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵ਼ੀ ਕਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਕਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਕਰਸੈਪਸਕਨਸਟ ਜਾਂ ਸੋਨੋਗਰਾਫਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਕਸਰਫ਼ 
ਉਦੋਂ ਹ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦ਼ੀ ਹ਼ੀ ਅਪੌਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਬੱਕਚਆਂ ਦ਼ੀ 
ਦੇਿ ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਰਕਕਕਰਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 
ਅੂੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।  



ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ – ਜਾਰੀ  
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ਆਪਣੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕਨੈ ਵਾਸਤੇ ਹਤਆਰੀ ਕਰਨੀ
Preparing for your ultrasound scan 

ਤੁਸੀਂ ਕਕਵੇਂ ਕਤਆਰ਼ੀ ਕਰਨ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਿੇਤਰ ਜਾਂ ਅੂੰਗ 'ਤੇ ਕਨਰ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਵਸੇਸ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ਼ੀਆਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਕਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਆਦੇਸ ਕਦੱਤਾ ਸ਼ੀ ਜਾਂ 
ਕਫਰ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੁਕਕੂੰਗ ਕਲਰਕ ਕੋਲੋਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹ ੱਡ ਦਾ ਸਕੈਨ Abdominal Scan

ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇੱਕ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਿਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਮਲ਼ੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਿੋ ਕਜਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਨ ਦਾ 
ਆਦੇਸ ਕਦੱਤਾ ਸ਼ੀ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰ਼ੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਵ਼ੀ 
ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੇਡ  ਜਾਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਕੈਨ: Pelvic or Pregnancy Scan:

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਸਾਨੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣ਼ੀ ਅਪੌਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗ ਗ 1 ਤੋਂ 2 ਘੂੰ ਟੇ ਪਕਹਲਾਂ, 8-ਔਸਂ ਦੇ 4 ਗਲਾਸ ਜਾਂ 1 
ਕਲਟਰ ਪਾਣ਼ੀ ਪ਼ੀਓ।

ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਮਸਾਨੇ ਨ ੂੰ  ਿਾਲ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਿ ਮਕਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਸੈਪਸਕਨਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ: Breast Ultrasound:

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਾਤ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਡ਼ੀਓਡਰੈਂਟ,

ਲੋਸਨ, ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹ਼ੀ ਵਰਤੋ।

ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਸਕੈਨ: All other scans:

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਤਆਰ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਆਰ਼ੀ ਕਰਨ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਕਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
During the ultrasound scan 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ੂੰਨ  ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਾਊਨ ਪਹਣਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸੋਨੋ ਗਰਾਫਰ ਇਹ 3 ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਕਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਨ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਕਿਆ।

• ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਕਹਮਤ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ।

• ਕਮਰੇ ਕਵਚਲ਼ੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੱਧਮ ਕਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਰ਼ੀਨ ਨ ੂੰ

ਦੇਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਨੋਗਰਾਫਰ: 

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ਼ੀਰ ਦੇ ਸਕੈਨ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹੱਸੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਛਾਤ਼ੀ,
ਪੇਟ, ਗਰਦਨ, ਜਾਂ ਲੱਤ ਨ ੂੰ  ਨੂੰ ਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਚਮੜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਫ ਜੈੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ, ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਸਕਡਊਸਰ ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
ਸਕੈਨ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹੱਸੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਸਕਡਊਸਰ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ਼ੀਰ ਦੇ ਇੱਕ 
ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦ਼ੀਆਂ ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕ਼ੀਏ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਈਸੋਫੇਗਸ  ਾਵ  ੋਜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਨਲ਼਼ੀ (ਟਰਾਂਸਇਸੋਫੈਗਲ 
ਈਕੋਕਾਰਡ਼ੀਓਗਰਾਮ ਲਈ), ਯੋਨ਼ੀ (ਐਡੋਂਵੈਕਜਨਲ ਸਕੈਨ ਲਈ) ਜਾਂ ਗੁਦਾ। 

ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਪ ਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਡ਼ੀਆਲੋਕਜਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਚੱਤਰਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਕਿਆ ਕ਼ੀਤੇ 
ਜਾਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਕੈਨ ਰ ਮ ਜਾਂ ਵੇਕਟੂੰ ਗ ਰ ਮ ਕਵੱਚ ਉਡ਼ੀਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਵ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਵ,ੇ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪੁੱਛੋ।

ਹਟਕਾਣੇ Locations

ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਰ਼ੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ 604-851-4868 ਕਜਮ ਪੈਟ਼ੀਸਨ ਆਊਟਪੇਸੈਂਟ ਕੇਅਰ 

ਐਡਂ ਸਰਜਰ਼ੀ ਸੈਂਟਰ 

604-533-3308

Ext. 63926

ਕਰੱਜ ਮਡੈੋਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 604-463-1800

ਬ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਵੁਮੈਨ’ਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 604-875-2900 ਰੌਇਲ ਕੋਲੂੰ ਬ਼ੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ 604-520-4642

ਬ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਕੈਂਸਰ ਏਜੂੰਸ਼ੀ 604-877-6000 ਲੈਂਗਲ਼ੀ ਮਮੋਰ਼ੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ 604-533-6405 ਆਰ.ਡਬਕਲਊ. ਲਾਰਜ ਮੈਮੋਰ਼ੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ 250-957-2314 Ext. 234

ਬ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਕਚਲਡਰਨ’ਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 604-875-2329 Ext. 2 ਲਾਇਨਜ਼ ਗੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 604-984-5721 ਸ਼ੈਲੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 604-885-8608

ਬਰਨਬ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ 604-434-4211 ਕਮਸਨ ਮਮੋਰ਼ੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ 604-814-5188 ਸਕਵਾਕਮਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ 604-892-5211

ਕਚਲਾਵੈਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ 604-795-4122 ਮਾਊਂਟ ਸੇਂਟ ਜਸੋਫ ਹਸਪਤਾਲ 604-877-8323 ਸੇਂਟ ਪੌਲਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 604-806-8006

ਡੈਲਟਾ ਹਸਪਤਾਲ 604-946-1121 ਪ਼ੀਸ ਆਰਚ ਹਸਪਤਾਲ 604-535-4510 ਸਰਹ਼ੀ ਮਮੋਰ਼ੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ 604-588-3308

ਈਗਲ ਕਰੱਜ ਹਸਪਤਾਲ 604-469-3172 ਪੌਵਲ ਕਰਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ 604-485-3282 ਯ .ਬ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਹਸਪਤਾਲ 604-822-7076

ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਕੈਨਯਨ ਹਸਪਤਾਲ 604-860-7711 ਕਰਚਮੂੰਡ ਹਸਪਤਾਲ 604-244-5104 ਵੈਨਕ ਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ 604-875-4111

Ext. 68612

ਕਿਰਪਾ ਿਰ ਿੇ ਇਸ 
ਿੋਡ ਨ ੂੰ  ਸਿੈਨ ਿਰ ਿੇ 
ਅਨੁਵਾਦ ਸਬੂੰ ਧੀ ਆਪਣੇ 
ਕਵਚਾਰ ਪਰਗਟ ਿਰ।ੋ 

https://patienteduc.fraserhealth.ca/
https://vch.eduhealth.ca/en

