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ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾਵਾ ਂ
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਬਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹ� ਸਕਦੇ, 
ਤਾਂ ਅਸ� ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ 
ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ।  

ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 
ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣੀ-ਬਿਹਣੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕਮੰ ਕਰੇਗਾ। ਚੈਕ-ਅੱਪ ਲਈ 
ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲੋ ਜਾਉ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਉਸ 
ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲਕੱ ਕਰਕੇ 
ਜਾਂ ਇਹ ਿਕਊ ਆਰ ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਬੀ ਸੀ ਫੈਿਮਲੀ 
ਿਫਜੀਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

 
 
ਤੁਸ� ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਰਜ�ਟ �ਡ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ 
ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਪਾਰਿਕਗੰ 
98ਵ� ਐਵਿਨਊ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਪਾਰਕੇਡ ਿਵੱਚ 8 ਸਟਾਲ ਹਨ 
ਿਜਨਹ੍ ਾਂ 'ਤੇ 'ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ' ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਮੁਫਤ ਹਨ। ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ 'ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ' ਨਹ� 
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 98 ਏ ਐਵਿਨਊ 
'ਤੇ 2 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਰਿਕੰਗ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਫਾਰਮਸੇੀਆ ਂ
ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਿਤੰਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰ੍ਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। 
− ਸੌਮਰਸੈ�ਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਿਵਸਜ਼ (ਸਰੀ) 
− ਵੈ�ਲਨੈ�ਸ ਫਾਰਮੇਸੀ (ਲ�ਗਲੀ) 
− ਿਨਊਜੈਨ ਫਾਰਮਾਚੁਆਇਸ (ਐਬਟਸਫੋਰਡ) 

 

 

ਿਕਡਨੀ ਟਰ੍ਾਂਸਪਲਾਟਂ ਕਲੀਿਨਕ 
Kidney 

Transplant  
Clinic 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਅਪਆੁਇਟੰਮ�ਟ  
Your first appointment 
ਤਰੀਕ Date:   

ਸਮਾਂ Time:  
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Kidney Transplant Clinic [Punjabi]  ਪਰਤੋ … 

ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕਰਵਾਏ।  

ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਜ਼ਟ ਤ� ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲਾ ਂ
 ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਤ ਰਖੱ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੂਨ ਦਾ 

ਟੈ�ਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮ�ਟ ਤ� ਇਕ ਹਫਤਾ 
ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਟੈ�ਸਟ ਕਰਵਾਉ।   

ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਜ਼ਟ ਲਈ 
 ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਜ਼ਟ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸ� ਲ�ਦੈ ਹੋ।   

ਕਲੀਿਨਕ 'ਚ ਹਰ ਮਲੁਾਕਾਤ ਲਈ 
 ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ 

ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 
(ਿਜਵ� ਿਕ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਿਰਕਾਰਡ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ 
ਿਰਕਾਰਡ)। 

 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਿਮੰਟ ਜਲਦੀ ਪਹੰੁਚੋ। 

 ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ। 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਛਲੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ 
ਦੱਸੋ। 

 ਸਾਡੀ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ 
ਤੋਲੋ। 

 ਘਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲੀਿਨਕ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। 

ਕਲੀਿਨਕ ਤ ੇਤੁਸ� ਿਕਹਨੂ ੰਿਮਲੋਗ ੇ
ਸਾਡੀ ਯੂਿਨਟ ਕਲਰਕ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
• ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ 

ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਰਿਜਸਟਰ੍ਡ ਨਰਸ: 
• ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ 

ਭਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਿਸਹਤ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲੀ ਦੇ 

ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੋਣ 
ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ (ਨੈਫਰੋਲੋਿਜਸਟ): 
• ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ 

ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
• ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਆਰ੍ਡਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
• ਇਕ ਆਹਾਰ-ਿਵਿਗਆਨੀ (ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ) 

(ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮ�ਟਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ) 

• ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ (ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 
ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

ਤੁਹਾਡ ੇਗੁਰਦ ੇਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ 
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ 
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਉਨਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਿਜੰਨਾ ਇਸ ਨੰੂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਵਲ�  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਿਕੰਨੀ 
ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 
ਖੂਨ ਦਾ ਟੈ�ਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ 
ਦੇ ਟੈ�ਸਟਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੇ 
ਟੈ�ਸਟ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤ� ਕਰਵਾਉ।  
ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਅਸ� ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾ�ਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾ ਸਹੀ 
ਤਰਹ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, 
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਤੁਸ� ਿਕੰਨਹ੍ੀ ਵਾਰ 
ਕਲੀਿਨਕ ਆਓ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ 
ਵਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਿਵਜ਼ਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ 
ਅਤੇ 11:30 ਿਵਚਕਾਰ ਬੱੁਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਾਂ 
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਬੇਿਝਜਕ 
ਫੋਨ ਕਰੋ।   
ਕ�ਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ ਸਾਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸ� 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮ�ਟ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਲਈ ਬੱੁਕ ਕਰ 
ਦੇਵਾਂਗੇ।  

ਸਾਨੂ ੰ 604.592.0922 `ਤ ੇਫਨੋ ਕਰ ੋ
ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 
ਸਵੇਰ ਦੇ 8:15 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ  
12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ  
1:30 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ 3:45 ਵਜੇ ਤੱਕ। 
ਵੀਕਇੰਡ ਅਤ ੇਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸ� ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 


