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ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾ ਡ ਅਤੇ ਕੋਰ ਬਾਇਓਪਸੀ
Kidney Transplant Ultrasound and Core Biopsy
ਰੌਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ Royal Columbian Hospital
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਰੌਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ

ਪਾਰਿਕੰ ਗ

ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ l

ਕੋਲੰਿਬਆ ਸਟਰ੍ੀਟ, ਸ਼ੇਰਬਰੁਕ ਸਟਰ੍ੀਟ ਅਤੇ ਿਕਅਰੀ ਸਟਰ੍ੀਟ ਤੇ

ਟੈਸਟ ਤ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲਾਂ, ਇਹ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜੋ

ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਲਾਟਾਂ ਿਵੱਚ ਪੇ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ l

l

ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰੈਿਡਟ ਕਾਰਡ

ਤਾਰੀਖ਼/Date:

ਕਬੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ l ਕਈਆਂ ਤੇ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਿਸੱਕੇ

ਸਮਾਂ/Time:

ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l

ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਣ 'ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ l ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਣ 'ਚ ਲਗਭਗ 30
ਤ 60 ਿਮੰ ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ 6 ਤ 8 ਘੰ ਟੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ


ਬੀਸੀ ਕੇਯਰ ਕਾਰਡ (ਆਪਣਾ ਿਨਜੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਕਾਰਡ)



ਿਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਫੋਟੋ ਿਜਵ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸਸ

ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਵ ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ l ਰਾਤ ਉੱਥੇ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ l

ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਤ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲਾਂ

ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਹਰ ਖਾਨੇ ਤੇ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ()ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਾਓ l

ਪੇਸ਼ਟ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ



ਮੇਨ ਫਲੋ ਰ ਹੈਲਥ ਕੇਯਰ ਸਟਰ

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੱਕੀ ਕਰਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ l
604-520-4642 (ਅੰ ਗਰ੍ੇਜ਼ੀ)

ਕੋਲੰਬੀਆ ਟਾਵਰ

ਜੇ ਤੁਸ ਡਾਕਟਰੀ ਗਲ ਬਾਤ ਜੋਗ ਅੰ ਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਪੜ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹ

ਰੌਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ

ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ l ਅਸ

330 ਈਸਟ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਟਰ੍ੀਟ, ਿਨਉ ਵੈਸਟਿਮਨਸਟਰ

ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ l ਤੁਸ ਖੁਦ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰਜੁਮਾ ਕਰ
ਦੇਵੇ l
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ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਿਦਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਤ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲਾਂ - ਚਲਦਾ ਹੈ


ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਜਸ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸ



ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਘੱਟ ਤੇ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ l

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ



ਕਰਵਾਓ l ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਸ

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ ਤ 2 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੁੰ ਚੋ l



ਪੇਸ਼ਟ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜਰੀ ਲਾਓ l



ਹਾਜਰੀ ਤ ਬਾਅਦ ਸਰਿਜਕਲ ਡੇ ਕੇਯਰ 'ਚ ਜਾਓ l

ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਅਸ ਆਰਡਰ ਭੇਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਾਂ l
ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਮੋਗ੍ਲੋ ਿਬਨ, ਖੂਨ ਜਮਣ
ਦਾ ਸਮਾਂ (ਬਲੱਡ ਕਲੌ ਿਟੰ ਗ ਟਾਈਮ) (ਆਈ ਐਨ ਆਰ

ਟੈਸਟ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਅਤੇ ਪੀ ਟੀ ਟੀ), ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਲੈ ਟ੍ਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ l

ਲੈ ਟਕ੍
ੇ ਸ ਜਾਂ ਫਰ੍ੀਿਜ਼ੰ ਗ ਤ ਏਲਰਜੀ ਹੈ

*ਜੇ ਟੈਸਟ ਤ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ

ਅਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਿਜਕਲ ਡੇ ਕੇਯਰ ਤ ਮੈਡੀਕਲ

ਨਹ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਿਸਰ, ਨਤੀਜੇ
ਨਾ ਿਮਲਣ l ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ
ਿਮਲੇ , ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ l


ਟੈਸਟ ਤ ਬਾਅਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲਜਾਉਣ
ਲਈ ਿਕਸੇ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰੋ l

ਇਮੇਿਜੰ ਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ l ਅਲਟਰਾਸਾ ਡ ਅਤੇ
ਬਾਇਓਪਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿਪਠ ਭਾਰ ਲੇ ਟਗ
ੋ ੇl

ਅਲਟਰਾਸਾ ਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸ ਅਲਟਰਾਸਾ ਡ (ਹਾਈ
ਫ਼ਰੀਕਵਸੀ ਸਾਉੰਡ ਵੇਵ) (ਉੱਚ ਆਵਰਤਕ ਅਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ
ਤਰੰ ਗਾਂ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ l ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ

ਦਵਾਈਆਂ
ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈੰਟ੍ਸ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ
ਵਧਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ l ਇਨਾਂ ਿਵਚ ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ (ਬਲਡ
ਿਥਨਰ), ਏਸਪਿਰਨ (ਏ ਐਸ ਏ), ਇਬਯ੍ੁਪਰ੍ੋਿਫ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਜ
ਘਟਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈੰਟ੍ਸ (ਿਗੰ ਕੋ, ਲਸਨ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ) l

ਉੱਤਲੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਇਕ ਅਲਟਰਾਸਾ ਡ ਪਰੋਬ (ਖ਼ਾਸ ਕੈਮਰਾ)
ਸਰਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ l ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ
ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ l ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਥਾਂ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸ ਅਲਟਰਾਸਾ ਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ l

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰ੍ਕ
ੈ ਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਗੇ l ਤੁਸ ਇਹਨਾਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l
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ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?

ਸਰਿਜਕਲ ਡੇ ਕੇਯਰ ‘ਚ:

ਬਾਇਓਪਸੀ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰਦੇ ਚ ਇਕ ਛੋਟਾ



ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗਤੀ l

ਿਜਹਾ ਊਤਕ (ਿਟਸ਼ੂ) ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ l


ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ:

ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਲਡ
ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦਆਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸ ਘਰ ਕਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
l ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਉਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

 ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧਦਾ ਹੈ l

ਿਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੀ ਜਗਹ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ

ਸਾਬਣ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ l

ਇਹ ਰੰ ਗ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l
 ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਚ ਲੋ ਕਲ ਫਰ੍ੀਿਜ਼ੰ ਗ, ਟੀਕੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ l
 ਅਲਟਰਾਸਾ ਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਸੂਈ

ਘਰ ਜਾਣਾ:


ਜਾਂਦਾ, ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹ ਦੇਵਾਂਗੇ l

ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਜਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ
ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਉੱਚੀ 'ਕਿਲਕ' ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ l ਅਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਪਲ
ਲਦੇ ਹਾਂ l

ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ ਲੈ

ਘਰ 'ਚ:


ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੀ ਪੀੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤ
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਛੱਲ

* ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹਲਣਾ ਨਹ ਹੈ l

ਸਕਦਾ ਹੈ l ਪੀੜ ਲਈ ਸਾਦਾ ਅਸੇਟਾਮਾਇਨੋਫ਼ੇਨ (ਿਜਵ ਿਕ
ਆਮ ਟਾਇਲਾਨੌਲ) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ l


ਟੈਸਟ ਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ
ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੀ ਜਗਹ ਨੂੰ ਅਸ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੰ ਦੇ ਹਾਂ l
ਅਸ ਸੈਮਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ ‘ਚ ਭੇਜ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਾਂ l
ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਿਜਕਲ ਡੇ ਕੇਯਰ 'ਚ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਤੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਖ਼ੂਨ ਹੈ l
ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ l



ਟੈਸਟ ਤ 24 ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਰ ਲਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਤਿਵਧੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵ ਕੁਝ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ l

ਤਾਿਕ, ਘਰ ਭੇਜਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ 4 ਤ 6 ਘੰ ਟੇ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
'ਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ l ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈl

www.fraserhealth.ca
ਇਹ ਜਾਨਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਯਰ ਪਰ੍ੋਵਾਇਡਰ ਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ ਹੈ l
Print Shop #264062 (March 2013) Punjabi

Page 3 of 4

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾ ਡ ਅਤੇ ਕੋਰ ਬਾਇਓਪਸੀ - ਚਲਦਾ ਹੈ
Kidney Transplant Ultrasound and Core Biopsy - continued

ਘਰ 'ਚ - ਚਲਦਾ ਹੈ:


ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਿਕਵ ਿਮਲਣਗੇ ?

ਸਭ ਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐਮਰਜਸੀ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 9-1-1 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
ਜੇ:
-

ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਕਦਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l

-

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ

ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਟਰਾਸਾ ਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਜਨੀ
ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭੇਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਾਂ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ 'ਚ)l

ਜਾਂਦੇ ਹੋ l
-

ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੀ ਜਗਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਪੀੜ ਹੈ l

-

ਤੁਹਾਨੂੰ 38.5 ਸੈਲਸੀਅਸ (101.3 ਫ਼ਾਰਨਹੀਟ)
ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ l
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