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Your Child’s Procedure

ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪਰਸ
ੋ ੀਜਰ
Your Child’s Surgery or Procedure
ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ
ਡਕਸੇ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਡਤਆਰ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Preparing your Family

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਡਤਆਰ ਕਰਨਾ
Preparing your Child
ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਅਣਪ੍ਛਾਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਡਜੱ ਠਣ ਡਵੱ ਚ ਮਦਦ ਡਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ

ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਰੋਸੀਜਰ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱ ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ:

ਤਾਰੀਖ਼:

ਵਧੀਆ ਡਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ 2 ਨੁਕਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਹਨ:
1.

“ਵੈਲਕਮ ਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ” ਵਰਚਅਲ ਟਅਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ:

ਡਕਹੜੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ:

https://youtu.be/705OCiewqVY
2. ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਡਜੂੰ ਨੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ

ਿਾਕਟਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ:
ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ:

ਆਪਣੇ ਪਡਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਡਤਆਰ ਕਰਨਾ

ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ, ਤੀਜੀ ਮੂੰ ਡਜਲ

ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇ ਡਕ ਡਕਸ ਚੀਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਡਬਹਤਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ

TECK Acute Care Centre
(ਟੈਕ ਐਕੀਊਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ)

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



880 ਵੈਸਟ 28 ਐਵੀਡਨਊ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱ ਸੋ ਡਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਕਉਂ ਹੋਵੇਗਾ



ਵੈਨਕਵਰ, ਬੀ.ਸੀ.



ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ ਡਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ

th

ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਡਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ

o

ਪਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਘੂੰ ਟੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ

Telephone number:

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਡਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ

ਡਲਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਡਚਲਿਰਨ’ਜ ਹਸਪਤਾਲ ਡਵਖੇ ਆਉਣ

ਡਬਹਤਰੀਨ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੀ

604-875-2345 x 8550

ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਵਖੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:


ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਧੱ ਫੜ ਹੋਇਆ ਹੈ



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜੁਖਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ 38 ਡਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹਨ



ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸੁਸਤ ਮਡਹਸਸ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ
ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ



ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਖਸਰਾ, ਮੂੰ ਪ੍ਸ (ਕੂੰ ਨਪ੍ੇੜੇ) ਜਾਂ ਡਚਕਨ ਪ੍ੌਕਸ ਡਜਹੇ ਰੋਗਾਣਆਂ
ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਡਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ



ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਡਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਵਕਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡਤਆਰੀ

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ:



http://www.bcchildrens.ca/ourservices/support-services/childlife#Procedural--Preparation
ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਡਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਡਹਣ ਡਵੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।



ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਡਧਆਨ ਵੂੰ ਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨਪ੍ਸੂੰ ਦ ਡਕਤਾਬਾਂ, ਡਖਡੌਣੇ ਜਾਂ ਡਡਵਾਇਸ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਡਤਆਰ ਕਰਨਾ

(Tylenol® – ਟਾਇਲਾਨੌਲ), ਆਈਬਪ੍ਰੋਡਫ਼ਨ (Advil® – ਐਡਡਵਲ

Preparing Yourself


ਜਾਂ Motrin® – ਮੌਟਡਰਨ) ਅਤੇ ਕਡਚਆਣ ਡਵਰੋਧੀ (ਗਰੈਵੋਲ –
Gravol®) ਦਵਾਈਆਂ ਘਰ ਡਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱ ਲਾਸੇਰੀ ਡਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਡਕ





ਮਡਹਸਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਘਰ ਡਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ (ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸਾਦਾ

ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ-ਪ੍ੀਣ ਲਈ

ਟੋਸਟ, ਕਰੈਕਰਜ ਜਾਂ ਡਜੂੰ ਜਰੇਲ)। ਪਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ

ਜਾਓ।

ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖਾਣ

ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਜਾਂ ਕਡਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਡਵੱ ਚੋਂ ਡਕਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ

ਲਈ ਹਨ।


ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣਾ ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਜਾਉ।



ਇਹ ਪ੍ੱ ਕਾ ਕਰੋ ਡਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱ ਡਚਆਂ ਵਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋਵੇ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਡਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ.

ਡਜਹੜਾ ਡਕ ਚੱ ਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਤਆਰ

ਡਚਲਡਰਨ’ਜ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਡਵਖੇ ਡਕਵੇਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ

ਹੋਵੇ।

ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱ ਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਰਡਹਣਾ



ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਡਦਨ ਘਰ ਡਵੱ ਚ ਸਾਂਤਮਈ ਢੂੰ ਗ

ਪ੍ਵੇਗਾ। ਵਕਤ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਡਕਤਾਬ ਜਾਂ ਡਡਵਾਇਸ ਆਪ੍ਣੇ

ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਡਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਡਕ ਤੁਸੀਂ

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਡਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੋ।

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਲਈ ਡਕਵੇਂ ਡਤਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਡਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ

ਡਕਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਡਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?

ਜਾਓ: http://www.bcchildrens.ca/our-

From Out of Town?

services/hospital-services/surgery

ਪਰੋਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਮਦਦ ਦਾ ਬੂੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ
Making Arrangements for Help for the Day of
the Procedure
ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰੋ।


ਅਡਜਹੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਡਤਆਰ ਰੱ ਖੋ ਡਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਡਨਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸਪ੍, ਪ੍ੁਡਡੂੰ ਗ ਜਾਂ ਪ੍ੌਪ੍ਡਸਕਲਜ)।

ਸਚੀ ਡਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਡਕ



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪ੍ੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਹਤਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਲ ਡਰਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੱ ਕਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ



ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਸੀਟਾਡਮਨੋਡਫਨ

ਸੁਰੱਡਖਆ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਗੱ ਡੀ ਡਵੱ ਚ ਘਰ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ। ਜੇ ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ



ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਉਣ
ਅਤੇ ਠਡਹਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰੋ।



ਬੀ.ਸੀ. ਫੈਮਲੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱ ਸ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ
ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਡਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਬੀ.ਸੀ. ਡਚਲਡਰਨ’ਜ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਠਡਹਰਨ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਡਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਆਉਣ ਦੀ ਵਜਹਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ
ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱ ਸਣਾ
ਪ੍ਵੇਗਾ।

ਡਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।

ਘਰ ਡਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਡਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਡਤਆਰੀ
ਕਰਨੀ

Preparing for Your Child’s Recovery at Home

ਬੀ.ਸੀ. ਡਚਲਡਰਨ’ਜ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਡਵਖੇ ਡਕਵੇਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਡਕੱ ਥੇ ਠਡਹਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੈਮਲੀ
ਸੱ ਪ੍ੋਰਟ ਡਟੱ ਪ੍ਸ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ

Developed by the General Procedures ACU with assistance from the Patient
Experience department
ਹੋ: www.bcchildrens.ca/fsrc
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ਪਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਦਨ ਪਡਹਲਾਂ
The Day Before the Procedure

ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਡਦਓ।



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਕ-ਅੱ ਪ੍, ਨਹੁੂੰ ਪ੍ਾਲਸ
ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਡਹਣੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਡਹਨੇ ਹੋਏ (ਕੂੰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ

ਨਰਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱ ਖੋ

ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਡਵੂੰ ਨਹੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਡਹੱ ਸੇ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ)।

Expect a Call from a Nurse



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਇੱ ਕ (1) ਕੂੰ ਮ-ਕਾਜੀ ਡਦਨ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਸਵੇਰੇ
11:00 ਤੋਂ ਸਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਦੇ ਡਵਚਕਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ ਤੋਂ ਕੋਈ

ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸਨਾਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ (ਵਾਲ) ਧੋਵੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਾਲ ਲੂੰਮੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱ ਤ/ਜੜਾ ਬਣਾ
ਡਦਓ।

ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਫ਼ੋਨ-ਕਾਲ ਹੈ। ਸਾਂਤ

ਪਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ

ਥਾਂ ਡਵਖੇ ਜਾਓ, ਜਰਰੀ ਗੱ ਲਾਂ ਡਲਖ ਲਓ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛੋ ਤਾਂ ਡਕ ਹੇਠ

Fasting Before the Procedure

ਡਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪ੍ਸਟ ਹੋਣ:

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਐਨਸਥੈਡਟਕ (ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਡਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਡਟੱ ਢ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰਰੀ ਹੈ। ਅਡਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਡਕ

1. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੁਝ
ਖਾ ਪ੍ੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਨਸਥੈਡਟਕ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਦਮ ਨਾ ਘੁਟੇ। ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਐਨਸਥੈਡਟਕ ਡਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ੇਟ ਡਵੱ ਚ

2. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਡਕਹੜੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਕਦੋਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਡਕੂੰ ਨਾ
ਡਚਰ ਰੁਕਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ।

ਭੋਜਨ ਮੌਜਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੇਫਡੜਆਂ ਡਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਐਨਸਥੈਡਟਕ ਡਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ
ਦੌਰਾਨ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਡਕਸੇ
ਪ੍ਡਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਡਮੱ ਤਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਰਡਹਣ

ਦਾ ਪ੍ੇਟ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ – ਤਾਂ ਡਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਭੁੱ ਖਾ ਬੱ ਚਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡਚੜਡਚੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਕ ਮਾਡਪ੍ਆਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱ ਖਾ ਰੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ

ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡਕ

– ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪ੍ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਡਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਭੁੱ ਖਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰ

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਡਦਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਦੁਭਾਸੀਏ

ਐਨਸਥੈਡਟਕ ਡਮਲਣ ਵੇਲੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ

ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:00
ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 604-875-2191 ‘ਤੇ
ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਪਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ
The Night Before the Procedure

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਡਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪਰਸ
ੋ ੀਜਰ
ਨੂੂੰ ਟਾਲ ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਕਰ ਡਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭੁੱ ਖੇ ਰਡਹਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਡਹਦਾਇਤਾਂ
Fasting Instructions
ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਨੂੂੰ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ
ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਡਦਓ

Developed by the General Procedures ACU with assistance from the Patient Experience department
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ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਡਵੱ ਚ ਠੋਸ ਤੱ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਸਾਮਲ ਹਨ



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮਨਪ੍ਸੂੰ ਦ ਡਖਡੌਣਾ, ਡਕਤਾਬ ਜਾਂ ਕੂੰ ਬਲ।

(ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਸੂੰ ਤਰੇ ਦਾ ਜਸ, ਸਪ੍ ਦੀ ਤਰੀ), ਅਤੇ Jell-



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਡਹਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਨਾ-ਡਤਲਕਣ

O (ਜੈਲੋ)

ਵਾਲੀਆਂ ਚੱ ਪ੍ਲਾਂ ਜਾਂ ਬਟ।


ਬੋਤਲ ਰਾਹੀਂ ਡਦੱ ਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ (ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ) ਜਾਂ ਡਟਊਬ

ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਡਸੱ ਪ੍ੀ ਕੱ ਪ੍।

ਰਾਹੀਂ ਡਦੱ ਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 6 ਘੂੰ ਟੇ
ਪਡਹਲਾਂ ਦੇਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਡਦਓ
ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 4 ਘੂੰ ਟੇ ਪਡਹਲਾਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਡਦਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪ੍ੈਸੀਫਾਇਰ, ਉਸ ਵੱ ਲੋਂ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ

ਡਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ Where to Go
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱ ਸੇ ਰਾਹ
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ: http://www.bcchildrens.ca/About-

ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਘੂੰ ਟੇ ਪਡਹਲਾਂ ਬੂੰ ਦ

Site/Documents/CW_Campus_Wayfinding_Map.pdf

ਕਰ ਡਦਓ



1.

ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਡਜਨਹਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪ੍ਾਰ

ਬਾਅਦ Teck Acute Care Centre (ਟੈਕ ਐਡਕਊਟ ਕੇਅਰ

ਦੇਡਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਡਜਵੇਂ ਪ੍ਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਐਪ੍ਲ ਜਸ, ਡਚੱ ਟਾ

ਸੈਂਟਰ) (ਪ੍ਰਵੇਸ #53) ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧੋ।

ਗਰੇਪ੍ ਜਸ)



2.

Jell-O (ਜੈਲੋ), ਸੂੰ ਤਰੇ ਦਾ ਜਸ, ਤਰੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌ ਫ਼ੀ ਸਾਫ਼

3.

ਐਮਰਜੂੰ ਸੀ ਡਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਲੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ
ਹੈ।

ਪਰੋਸੀਜਰ ਵਾਲਾ ਡਦਨ The Day of the Procedure

ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਇੱ ਕੋ ਬਸਤੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਡਵੱ ਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਡਲਆਉਣ ਦਾ

ਤੁਸੀਂ Teck Acute Care Centre ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੀ ਪ੍ਾਰਡਕੂੰ ਗ
ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਗੱ ਡੀ ਖੜਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨਾਲ ਕੀ ਡਲਆਉਣਾ ਹੈ What to Bring

ਂ ਡਵਮੈਨ’ਜ ਕੈਂਪ੍ਸ ਡਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਡਚਲਡਰਨ’ਜ ਐਡ

4.

Teck Acute Care ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਾਬੀ ਡਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਐਲੀਵੇਟਰ
ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਮੂੰ ਡਜਲ ’ਤੇ ਆਓ।

5.

ਐਲੀਵੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਨਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਰਲ

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ ਡਰਸੈਪ੍ਸਨ ਡੈਸਕ ’ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚੋ।

ਟੀਚਾ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਟ ਸਮਾਨ ਡਲਆਉਗੇ ਤਾਂ ਡਦਨ ਡਵੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ
ਤੁਰਨਾ-ਡਫਰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ।

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ:


ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ



ਘਰ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪ੍ਡਹਨਣ ਲਈ ਖੁੱ ਲਹੇ ਮੇਚ ਦੇ
ਕੱ ਪ੍ੜੇ।

ਡਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਡਲਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ
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Your Child’s Procedure

ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਤ ਮਡਹਸਸ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਡਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੂੰ ਡਮਲਣਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਾਗਣ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਡਵੱ ਚ ਮਦਦ ਡਮਲੇ ਗੀ।

Meeting the Healthcare Team
ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ ਡਵਖੇ ਫਰੂੰ ਟ ਡੈਸਕ ’ਤੇ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ

7.

ਰਮ ਡਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਡਕ ਸਭ ਕੁਝ ਡਕਵੇਂ ਡਰਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਰੀਜ ਲਈ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ
ਡਵੱ ਚ ਭੇਡਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ
ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਡਖਆਲ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ

ਲਈ ਵੇਡਟੂੰ ਗ ਰਮ ਅੂੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜਦ ਹੋਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਹੈ।
8.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਗਾਊਨ ਪ੍ਡਹਨਾ ਡਦਉਗੇ, ਉਦੋਂ ਇੱ ਕ ਨਰਸ
ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਏਡ ਵੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ
ਡਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਕੱ ਦ ਨਾਪ੍ਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਜੋਖਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਡਹਮ ਸੂੰ ਕੇਤ (ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ

ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਡਰਕਵਰੀ ਰਮ ਅੂੰ ਦਰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਡਹ ਸਕੋ।

ਡਰਕਵਰੀ ਡਵੱ ਚ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ
What Happens in Recovery


ਤਾਪ੍ਮਾਨ, ਨਬਜ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ੱ ਧਰ) ਦੇਖਣੇ ਸਾਮਲ ਹਨ।
2.

ਹੋਸ਼ ਡਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਸਰਹਾਣੇ ਡਲਆਉਣ

ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਡਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਡਵੱ ਚ ਕੀ

ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
3.

ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਡਵੱ ਚ ਆ ਡਰਹਾ ਹੋਵੇ।


ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਰਜਨ/ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ

ਕਰਕੇ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਡਖਆ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ।

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ

ਲਗਦਾ ਹੈ ਡਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਡਪ੍ਆਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਡਹਰਦੈ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਡਰਵਾਰ
ਐਨਸਥੀਡਸਸਟ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਡਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਮ ਡਵੱ ਚ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ਤਕ ਡਕਸ ਦਾ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਰਡਹਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
5.

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਮ ਅੂੰ ਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ

ਹੋਸ਼ ਡਵੱ ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸੁਸਤ, ਉਲਝਣ ਡਵੱ ਚ, ਬੇਚੈਨ
ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਲੂੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਜੂੰ ਗਲਾ ਉੱਪ੍ਰ

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਮਲੇ ਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਪ੍ਡਹਲਾਂ
4.

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਡਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ
ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱ ਦ ਲਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ

ਇੱ ਕ ਐਨਸਥੀਡਸਸਟ (ਬੇਹੋਸੀ ਜਾਂ ਸੁੂੰ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ

ਹੇਠ ਡਕਵੇਂ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਡਟੂੰ ਗ ਏਰੀਆ
ਡਵੱ ਚ ਲੱਭ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਡਕ ਤੁਸੀਂ (ਅਤੇ ਦਜਾ ਮਾਪ੍ਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ

ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਡਮਲੇ ਗਾ।
1.

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੇਡਟੂੰ ਗ

ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।


ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਡਵੱ ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਮਡਹਸਸ ਕਰਨ ਤਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਰੀਕਵਰੀ ਡਵੱ ਚ ਰਹੇਗਾ।
o

ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਡਵੱ ਚ ਭੇਜਣ

ਦਾ ਡਧਆਨ ਵੂੰ ਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਨਸਥੈਡਟਕ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱ ਚਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਾਲ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਡਪਤਾ ਨੂੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੱ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮਡਹਸੂਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਨੇੜਲੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਿਾਕਟਰ ਨੂੂੰ ਦੱ ਸੋ।
6.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਡਟੂੰ ਗ
ਏਰੀਆ (ਇੂੰ ਤਜਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ) ਡਵਖੇ ਛੱ ਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੂੰ ਤਜਾਰ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਡਵੱ ਚ ਦਾਖਲ
ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ।

o

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ
ਡਦਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਕਰ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਤਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗੀ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਡਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਇਸ ਡਵੱ ਚ ਇਹ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ
ਡਖਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਡਕਵੇਂ ਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੌ ਫ਼ੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ
Developed by the General Procedures ACU with assistance from the Patient Experience department
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