ਕੈਂਸਲ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕੈਂਸਲ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਦਸਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਣਗੇ।

ਕਲੀਦਨਕ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
300 - 9801 ਦਕੂੰ ਗ ਜੌਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ
ਸਰੀ, ਬੀ ਸੀ V3T 5H6

ਬਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ
ਆਪ੍ਣੀ ਤੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ
ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ।

604-592-0922

ਪ੍ਾਰਦਕੂੰ ਗ
98ਵੇਂ ਐਵਦਨਊ 'ਤੇ ਸਦਥਤ ਪ੍ਾਰਕੇਡ ਦਵਿੱ ਚ 8 ਸਟਾਲ ਹਨ
ਦਜਨਹਾਂ 'ਤੇ 'ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ' ਦਲਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ
ਹਨ। ਦਜਨਹਾਂ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ 'ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ' ਨਹੀਂ ਦਲਦਿਆ
ਹੋਇਆ, ਉਨਹਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਗਿੱ ਡੀ ਿੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪ੍ੈਸੇ
ਦਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ। 98 ਏ ਐਵਦਨਊ 'ਤੇ 2 ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਲਈ
ਸੜਕ 'ਤੇ ਪ੍ਾਰਦਕੂੰ ਗ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਗੁਰਦਾ ਬਦਲੀ ਕਲੀਦਨਕ
Kidney Transplant Clinic

ਦਜਸ ਦਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ
ਰਦਹੂੰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਸਹਤ
ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ।
ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ

ਕਲੀਦਨਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਕਹਨੂੰ ਦਮਲੋ ਗੇ
ਸਾਡੀ ਯਦਨਟ ਕਲਰਕ:


ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਦਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ

ਬਣਾਓਂਦੇ ਹਾਂ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਦਲਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾ ਸਹੀ
ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਦਸਆਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦਕੂੰ ਨਹੀ ਵਾਰ ਕਲੀਦਨਕ
ਆਓ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਦਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਲੀਦਨਕ 'ਚ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ

ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਰਦਜਸਟਰ੍ਡ ਨਰਸ :




 ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 5 ਦਮੂੰ ਟ ਜਲਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚੋ।

ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਦਿੱ ਸੋ।
 ਸਾਡੀ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਭਾਰ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਸਪ੍ੈਸ਼ਦਲਸਟ (ਨੈਫਰੋਲੋਦਜਸਟ):


 ਦਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ।
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਸਚਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਪ੍ਛਲੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦਸਹਤ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲੀ ਦੇ
ਸਬੂੰ ਧ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਦਸਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ

ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਹੋਰ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਦਰਕਾਰਡ)।



ਇਕ ਆਹਾਰ-ਦਵਦਗਆਨੀ (ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ)
(ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਦਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਪ੍ਓੂੰਟਮੈਂਟਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ
ਹਨ)



ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ (ਦਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਸਮਾਦਜਕ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਭਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਚੀ ਅਤੇ ਦਸਹਤ
(ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਬਲਿੱਡ ਪ੍ਰਸ਼
ੈ ਰ ਦਰਕਾਰਡ, ਬਲਿੱਡ ਸ਼ਗਰ ਦੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਪ੍ਛਲੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮੀਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਖ਼ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਆਰ੍ਡਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਸਹਤ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਖ਼ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਓ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸ ਸਕੀਏ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਦਕੂੰ ਨਹੀ
ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤ ਵਧੀਆ ਰਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾ ਓਨਹਾਂ ਵਧੀਆ
ਕੂੰ ਮ ਕਰੇ ਦਜਨਹੀਂ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਣ ਦੇ ਕਾਦਬਲ ਹੈ - ਇਹ
ਮਦਦ ਕਰਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਦਵਾਈ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ
ਦੀ ਦਸਹਤ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ 'ਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਕਡਨੀ
ਟਰਾਂਸਪ੍ਲਾਂਟ ਕਲੀਦਨਕ ਨੂੰ ਬੇਦਝਝਕ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਤੋਲੋ।
 ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲੀਦਨਕ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈ ਕਰ ਲਓ।
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ਪ੍ਰਤੋ …

