
 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 
ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ  
Your Heart Surgery Journey  
Preparing for Surgery 

ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹਸਪਤਾਲ 

 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ... 

ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ: 

 ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਜ� ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 

 ਿਨਸ਼ਾਨ�  ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੋ 

 ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ 

 ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਯੋਜਨ� ਪਿਹਲ� ਬਣਾਓ 

 ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
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 ਜੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ,    

♥ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਲਖ ਲਵੋ 

♥ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜ� ਕਲੀਿਨਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਓ।  

ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜ� ਪਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ 

ਸਭ ਕੱੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਅਸ� ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਐਡਰੈ�ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ� QR ਕੋਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। QR ਕੋਡ ('ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ' ਲਈ) ਇੱਕ ਿਕਸਮ 

ਦਾ ਬਾਰ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।       ਸਕੈਨ ਕਰਿਦਆ ਂਹੀ ਇਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੰੂ 3 ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡਦੇ ਹ�: ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ�, 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਸਹਤਯਾਬੀ, ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਘਰ ਜ�ਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਸਰਗਰਮ ਿਹੱਸਾ 

ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਜਲਦੀ  ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� 

♥ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੱੁਝ ਯਤਨ�  ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

♥ ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ ਉਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

♥ ਅਸ� ਇਸ ਸਮ� ਨੰੂ 'ਪ�ੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ' ਜ� 'ਪ�ੀਹੈਬ' ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੁੜ 

ਵਸੇਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।  

 ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਸਹਤਯਾਬੀ  

♥  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੇ�ਬਸਾਈਟ 

fraserhealth.ca/heart. ਤੇ ਜਾਓ।   

‘Heart Surgery and Procedures’ ਚੁਣੋ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ) 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਘਰ ਪਹੁੰ ਚੋ 

♥ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲ�ਡ ਿਵਚ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਕਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ 11) । 

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾਓ। 

♥ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਪਹੰੁਚਣ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ� � 

ਵੀਡੀਓ ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਓ (ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ):  

• ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ 

• ਿਦਲ ਦਾ ਵਾਲਵ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥੈਰਪੀ 

•  ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ:  ਘਰ ਵਾਪਸੀ  

• ਕਾਰਡੀਐਕ ਰੀਹੈਬ: ਇਹ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ 

myhealth.alberta.ca. ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ S ਵੈ�ਬਪੇਜ ਤੇ ਸਭ ਤ� �ਪਰ ‘MyHealth 

videos’, ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ‘Heart and Blood Vessels’ ਚੁਣੋ। 

QR ਕੋਡ  

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/heart-health/heart-surgery-and-procedures/surgical-heart-procedures
https://myhealth.alberta.ca/Health/Pages/HealthVideoPlayer.aspx?xCat=HCHeartandBloodVessels#HCHeartandBloodVessels
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ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ  

(ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ) 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਛਾਤੀ ਦੀ 

ਹੱਡੀ(ਸਟਰਨਮ) ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� 'ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ' ਦਾ 

ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਤੁਸ� ਉਨ� � ਤ� ਜਾਣੂੰ  ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ  ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ।  

 

'ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ' ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਹੱਡੀ ਦੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਸਮ� ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ 

ਦਬਾਅ ਜ� ਿਖਚਾਅ ਨਾ ਪਵ।ੇ 

 

 

  
ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 

♥ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟਣ ਜ� �ਠਣ ਸਮ� ਗੇਲੀ/ਲਾਗ ਵ�ਗ ਘੁੰ ਮ ਕੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤੋ। 

♥ ਖੰਘਣ ਜ� ਿਨ�ਛਣ ਸਮ� ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਬ�ਹ� ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ  

ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

♥ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਲੰਮੇ ਨਾ ਪਵ।ੋ 

♥ ਆਪਣੀਆਂ ਬ�ਹ� ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਿਹਲਾਓ। 

♥ ਪਖਾਨ�  ਸਮ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। 

ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਿਬੰਦੀਆ ਂਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਟੀ 
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ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟਣਾ 

1. ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ�  

ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬ�ਹ� 

ਛਾਤੀ ਸਾਹਮਣ ੇਲਗਾਈ ਰੱਖੋ  

 

 

2. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਝੁਕੋ।  

ਆਰਾਮ ਨਾਲ   

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੱਥ� 

ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ ਜਦ 

ਤੱਕ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਪਾਸੇ 

ਨੰੂ ਲੇਟ ਨਹ� ਜ�ਦੇ।  

 

 
 

3. ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤ� ਉਠਾ 

ਕੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ 

ਦੂਸਰੀ ਰੱਖੋ। 

 

4. ਜੇ ਠੀਕ ਤਰ�� ਕੀਤਾ 

ਤ� ਤੁਸ� ਹੁਣ ਆਪਣੀ 

ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ  

ਲੇਟੇ ਹੋਵੋਗੇ। 
 

ਿਸੱਧੇ ਲੇਟਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੇਟ ਭਾਰ ਲੇਟਣਾ ਠੀਕ ਨਹ� । 

ਿਬਸਤਰੇ ਤ� �ਠਣਾ 

1. ਆਪਣੀਆਂ ਬ�ਹ� ਅੱਗੇ ਕਰ 

ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਥੋੜ�ੇ ਮੋੜ ਕੇ 

ਪਾਸੇ ਪਰਨ�  ਹੋਵ ੋ। 
 

2. ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤ� ਨੰੂ 

ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 

ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ।  

 
 

3. ਆਪਣੀ ਿਬਸਤਰੇ ਨ� ੜੇ 

ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਹੌਲੀ ਿਜਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 

ਪਰਤੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬ�ਹ 

ਨਾਲ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਸਹਾਰਾ 

ਲਵੋ ।  

 

4. ਖੜੇ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਿਬਸਤਰੇ ਦੀ ਹੀਹ ਤੇ 

ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਅਰਾਮ ਕਰੋ। 

 

ਿਸੱਧੇ ਬੈਠਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਵਰਤੋ । 
ਿਚੱਤਰ  ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ  
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ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ (ਸਟਰਨਮ) ਨੰੂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ 

ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਈ ਦੋਨ� ਜਗ�ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ।  

ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਣਾ, 

ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਵਾਲ� ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ । ਕੀ ਇਨ� � ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਕਹੜੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ? 

 ਹ� ਨਹ� 

ਕੀ ਤੁਸ� ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਜਰੀ/ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 

ਿਤਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

  

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤ� ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ 

ਹੈ? 

  

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜ ੋਘਰ ਿਵਚ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਹਲੇ ਕੱੁਝ 

ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕੇ? 

  

ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ?  

ਿਮਸਾਲ ਲਈ: ਗਰੌਸਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 

(ਲ�ਡਰੀ, ਵੈਿਕਊਮ ਕਰਨਾ ਆਿਦ) ਲਈ 

  

ਕੀ ਤੁਸ� ਨੀਵ�ਆਂ ਜਗ�� ਿਜਵ� ਿਕ ਟਾਇਲੈਟ, ਸੋਫ਼ਾ, ਕੁਰਸੀ ਜ� ਿਬਸਤਰੇ ਤ� ਆਰਾਮ ਨਾਲ 

�ਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

  

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੱੁਲ�ੇ  ਕਪੜੇ ਹਨ ਜ ੋਛਾਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤ� ਿਬਨ� ਤੁਸ� ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
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ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਵਰਜਸ਼� 

ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮ� ਿਫ਼ਿਜ਼ਓਥੈਰਿਪਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਜਸ਼� ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਦੱਸੇਗਾ: ਿਜਵ� ਡੰੂਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਖੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਇੰਸ�ਿਟਵ ਸਪਾਈਰੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ । ਇਨ� � 

ਵਰਜਸ਼� ਦਾ ਘਰ ਿਵਚ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ ।  

ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਰਜਸ਼� ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੁਸ਼ਲ 

ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ । ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਵਰਜਸ਼� ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ । ਜਦ� ਤੁਸ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਹੋ ਉਸ ਸਮ� ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਰਜਸ� ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ 

ਕਰੋ । 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸਗਰਟ ਪ�ਦੇ ਹੋ..ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ 

ਿਸਗਰਟ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਿਦਓ । ਿਜੰਨੀ ਘੱਟ ਿਸਗਰਟ ਪੀਓਗੇ, ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਓਨਾ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ 

ਹੋਵੇਗਾ ।                      

ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ: 

 ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਲਦੀ ਭਰਨਗੇ 

 ਜਿਟਲਤਾਵ� ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ 

 ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚ�ਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ 

 ਹੱਡੀਆਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਸੁਧਰੇਗਾ 

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿਹਲ� ਿਸਗਰਟ ਛੱਡਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਕੱੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� 

ਿਸਗਰਟ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ੋਿਸਗਰਟ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਲਈ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ (ਇਸ ਲਈ ਪੰਨਾ 11 ਦੇਖੋ) । 

ਤੁਸ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਸਗਰਟ ਨਹ� ਪੀ ਸਕੋਗੇ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸ� ਿਨਕੋਟੀਨ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਥੈਰਪੀ ਪੇਸ਼ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� (ਿਜਵ� ਿਨਕੋਟੀਨ ਪੈਚ, ਲੋਜ਼�ਜਸ) ।  

ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਿਵਚ ਿਸਗਰਟ ਮੁਕਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ । 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤ� ਜ� ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਚ ਤਮਾਕੂ, ਭੰਗ, 

ਈ-ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । 
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ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ   

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ੇਖਾਓ । ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸੰਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਮਊਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਿਵਰੱੁਧ ਲੜਦਾ ਹੈ ।  

ਿਦਨ ਿਵਚ 3 ਖਾਿਣਆਂ ਜ� 5 ਛੋਟੇ ਖਾਿਣਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ।  

ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ੇਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਅਤੇ ਖਾਣ ੇਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਦੀ ਖਾਣਾ ਗਾਈਡ(food-

guide.canada.ca) ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ   

 

   

 
 ਕੈਨ� ਡਾ ਦੀ ਖਾਣਾ ਗਾਈਡ ਿਵਚ� ਿਚੱਤਰ ਜ ੋਇੱਥੇ food-guide.canada.ca/en/food-guide-snapshot/ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।  

https://food-guide.canada.ca/en
https://food-guide.canada.ca/en
https://food-guide.canada.ca/en/food-guide-snapshot/
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ਜਦ� ਤੁਸ� ਕਾਫੀ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਟੀਨ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ� ਨੰੂ 

ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ।  

ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣ:ੇ  

ਜਾਨਵਰ� ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ 

ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ, ਸਮੰੁਦਰੀ 

ਖਾਣੇ, ਅੰਡੇ, ਚੀਜ਼, ਦਹ�, ਦੱੁਧ, ਕੀਫਰ 

ਫਲੀਆਂ, ਦਾਲ�, ਮਟਰ, ਟੋਫੂ, ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਇਆ 

ਦੱੁਧ, ਿਗਰੀਆਂ, ਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਖਣ, ਬੀਜ, ਪੌਸ਼ਿਟਕ 

ਯੀਸਟ 

♥ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਵਾਲੇ ਪ�ੋਟੀਨ� ਿਵਚ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖ਼ੈਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹ� 

ਵਧਾ�ਦੇ ।  

♥ ਸੈਚੂਰੇਿਟਡ ਖ਼ੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਿਵਚ ਕੁਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ੈਟ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਮੱਖਣ, ਸ਼ੋਰਟਿਨੰਗ, ਟਰੌਪੀਕਲ 

ਤੇਲ (ਗਰੀਫ਼ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਪਾਮ ਅਤੇ ਕੋਕੋਆ ਮੱਖਣ), ਤਲੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ, ਖ਼ਾਸਟ ਖ਼ੂਡ, ਸੀਲਬੰਦ ਹਲਕੇ ਖਾਣੇ, 

ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥ  ।  

♥ ਜਦ� ਜ਼ਖਮ� ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ�ੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਸੈਚੂਰੇਿਟਡ ਖ਼ੈਟ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 

ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਓ:  

• ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਚੁਣੋ । ਮਸ਼ੀਨੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਮੀਟ ਿਜਵ� ਬੇਕਨ, ਹੈਮ, ਸਾਸੇਜ, ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਮੀਟ ਤ� 

ਪ�ਹੇਜ਼ ਕਰੋ  

• ਮੁਰਗੇ, ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਲਟਰੀ ਤ� ਿਦਸਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਹਟਾਓ ।   

• ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ । 

ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਚੁਣੋ: ਗਿਰਲ, ਰੋਸਟ, ਬੇਕ, ਪੋਚ, ਬਰਾਇਲ, ਭਾਖ਼ ਨਾਲ, ਥੋੜ�ੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਈ, ਪ�ੈਸ਼ਰ ਕੱੁਕਰ 

ਨਾਲ, ਆਿਹਸਤਾ ਿਰੱਝਣ ਿਦਓ, ਸਟੀਊ  

ਇਨ� � ਤਰੀਿਕਆਂ ਤ� ਬਚੋ: ਬੇਸਟ, ਬਰੇਜ਼, ਡੰੂਘੇ ਖ਼ਰਾਈ, ਪੈਨ ਖ਼ਰਾਈ, ਕਰੀਮਡ 

• ਬਨਸਪਤੀ ਅਧਾਿਰਤ ਪ�ੋਟੀਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ।  

• ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਦਹ� 2% ਜ� ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਖ਼ੈਟ ਵਾਲਾ ਚੁਣੋ ।  

• ਘੱਟ ਖ਼ੈਟ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਚੁਣੋ ਜ� ਆਮਫ਼ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ�ਾ ਲਵੋ ।  

• ਆਪਣੇ ਖਾਿਣਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ । 
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ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਖ਼ ਕਰਨ, ਦੰਦ� ਨੰੂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ   ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ 

ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਖ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।  

ਘਰ ਿਵਚ ਕੱੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ । 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ: 

• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹ�ਡ ਸੈਨ� ਟਾਈਜ਼ਰ (ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਿਰਤ) ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ: 

- ਕੱੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 

- ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ� ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�   

- ਿਨ�ਛਣ, ਖੰਘਣ ਜ� ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

• ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦ� ਵੀ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ । 

ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਦੰਦ� ਨੰੂ ਿਦਨ ਿਵਚ 2 ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ (ਿਮਸਾਲ: ਹਰ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ)   

*ਜਦ� ਹਸਪਤਾਲ ਆਓ ਤ� ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ� ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 

ਆਓ ।  ਜ ੇਤੁਸ� ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਗਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ 

ਿਲਆਓ।  

 ਤੁਸ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ 

ਕਲੋਰੋਹੈਕਸਾਡਾਈਨ ਗਲੁਕੋਨ� ਟ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ।  

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਕਦ� ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਰਸ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ।  

ਹਰ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ�  ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਜਾਮਾ ਪਾਓ । 
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ਮੇਰਾ ਪਲੈਨ 

ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ । ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਜਸ਼� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ।  

ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਮ� ਿਨਯਤ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਸਰਗਰਮੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ । ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਥੋੜ�ੀ ਸੈਰ ਕਰੋ । ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਤ� 

ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ ਜ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਵੋ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗਾ ।  

ਅੱਜ ਮ�...  

1. ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤੇ: 

 ਿਬਸਤਰੇ ਤ� ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰੇ  

 ਕੁਰਸੀ ਤ� �ਠਣ ਸਮ�/ ਖੜ�ਾ ਹੋਣ ਸਮ� ਅਤੇ ਖੰਘਣ ਸਮ� ਿਸਰਹਾਣੇ ਨੰੂ ਜੱਫੀ ਮਾਰੀ 

 

2. ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ: 

 ਸੈਰ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹ�  

 

3. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ: 

 ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ 

 ਆਪਣੇ ਦੰਦ� ਨੰੂ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ 

 ਨਹਾ ਕੇ  

 

4. ਆਪਣੀਆਂ ਡੰੂਘੇ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਜਸ਼� ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ।  

5. ਆਪਣੇ ਖਾਣ ੇਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮ� ਕਾਫੀ ਪ�ੋਟੀਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ 

ਖਾ ਿਰਹਾ ਹ� । 
 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਮਲੇ 

ਹਨ । ਗਤੀਿਵਧੀ ਟ�ੈਕਰ ਅਤੇ ਐਪਸ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੋ ਤ� ਨ� ਟ-ਬੱੁਕ ਜ� ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ।  



10 

ਤੁਹਾਡ ੇਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ - ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ 

ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 

ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ 

ਉਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹਨ 

।  

ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਵਰਜਸ਼� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 

• ਿਦਲ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ 

• ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ� 

ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨਾਲ� ਚੰਗਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਲ�ਦੇ। 

ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ: 

 ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ 

 ਘੱਟ ਿਫ਼ਕਰ 

 ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ 

 ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ 

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਸ� ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ  

ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ।  

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ� ਘਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ 

ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
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ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਗੋਰਾਮ 

ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵੱਲ�  ਪ�ਸਤੁਤ 

ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ  

ਰੋਕ ਥਾਮ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਦਲ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਐਬਸਫ਼ੋਰਡ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ  

ਕ�ਸਰ ਸ�ਟਰ 

32900 ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੋਡ     

604-851-4700 ext. 642631 

ਿਜਮ ਪੈਟੀਸਨ ਆਊਟਪੇਸ਼�ਟ ਕੇਅਰ ਅਤੇ  

ਸਰਜਰੀ ਸ�ਟਰ 

9750 140 ਵ� ਸਟ�ੀਟ 

604-582-4550 ext. 763859 

ਪੀਚ ਆਰਚ ਹਸਪਤਾਲ 

15521 ਰਸਲ ਐਵੀਿਨਊ 

604-535-4500 ext. 7676 

ਬਰਨਬੀ ਹਸਪਤਾਲ 

3935 ਿਕੰਕੈਡ ਸਟ�ੀਟ  

604-412-6440 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਫ਼ੋਨ ਕਰੋਗ ੇਤ� ਅਸ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਜਵਾਬ ਿਦਆਂਗੇ । ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 3 ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਬੋਲੋ ।  

ਅਸ� ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪੱੁਛ�ਗ ੇਤ� ਿਕ ਅਸ� ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ । 

ਵਾਈ.ਐ�ਮ.ਸੀ.ਏ. ਵੱਲ� ਪ�ਸਤਤੁ ਲੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਪ�ਸਤੁਤ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਦਲ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 

604-521-5801 

healthy.heart@gv.ymca.ca 

 www.quitnow.ca 

ਿਸਗਰਟ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸਾਧਨ ਅਤ ੇਸਰੋਤ । ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵਚ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ । 
 ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 1-877-455-2233 

ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ । 

ਿਦਨ�  ਜ� ਰਾਤ� ਿਕਸੇ ਸਮ� ਿਸਗਰਟ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚ 

(ਜ� ਸਹਾਇਕ) ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ । 

300 ਤ� ਵੱਧ ਜ਼ਬੁਾਨ� ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
 654321 ਨੰਬਰ ਤੇ ‘QUITNOW’ ਨੰੂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ 

ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਮ� ਹਰ ਥ� ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ । 

  

mailto:healthy.heart@gv.ymca.ca?subject=YMCA%20Healthy%20Heart%20program%20inquiry
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www.fraserhealth.ca 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ� । 
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