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ਮੌਡੀਊਲ 14 – ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਤਤਆਰੀ ਕਰਨੀ 
Module 14 – Disaster Preparedness

ਇਸ ਵਰਕਬੁੱਕ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਆਫ਼ਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਸੱਧੇ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਦੱਤੇ 
ਜਬਨਾ ਅਚਾਨਕ ਆ ਖੜ੍ੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 
ਜਤਆਰ ਰਜਹਣਾ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹੀਮੋਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਨੰੂ ਜਬਿਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ 
ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਦੌਰਾਨ 
ਜਬਿਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਜਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਠੱਪ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾਮੁਮਜਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ, ਗੰਭੀਰ 
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨਪਟਣ ਲਈ ਐਮਰਿੰਸੀ ਰੂਮਾਂ ਜਵੱਚ ਭੀੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਹੱਸਾ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਕ 
ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਦੋਂ ਤਕ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਜਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜਵੰਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਿੰਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਤਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਹਰ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਈ ਤਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿਰਕਬੁੱ ਕ ਜਵੱਚ ਜਮਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਇੱਿੇ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:  https://www2.gov.bc.ca/ èPublic Safety 
and Emergency Services  è Emergency Preparedness, Response & 
Recovery

ਇਸ ਮੌਡੀਊਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ (ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਜਵਚਲੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਿੰਸੀ ਜਕੱਟ ਜਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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ਆਫ਼ਤ ਤਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ 

Tips for surviving a disaster

1. ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਜਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਜਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ।

2. ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਬਿਲੀ ਚਲੀ ਿਾਣ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਿੇ 
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

3. ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

4. ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ, ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੰਿਰ ਿਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀਮੋਡਾਇਐਜਲਜਸਸ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

5. ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਮਰਿੰਸੀ ਸ਼ਰਨ ਜਵੱਚ ਿਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਿੇ ਦੇ ਇਨਚਾਰਿ 
ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

6. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਿਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਹੀਮੋਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦਨ ਿਾਂ ਰਾਤ – ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ 
ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਜਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।

7. ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜਲਿਾਏ ਿਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਤਆਰ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ 
ਜਕ ਜਮਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਿਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਨਕਾਸ। ਆਪਣੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

8. ਐਮਰਿੰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਐਨਕ ਵੀ ਰੱਖੋ।

9. ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਵੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਮ ਹੀਮੋਡਾਇਐਜਲਜਸਸ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰੋ।

10.  ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਹੱਸੇ ਜਵੱਚ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਜਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮ 
ਹੀਮੋਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਿਧਾਨੀ Medical Alert

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੇਤਾਿਨੀ ਸੂਚਕ ਤਕਉਂ ਪਤਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
Why should you wear a medical alert identifier?

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਿਾਵੇ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਿਾਓ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਜਮਆਂ 
ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? How does it work?

ਮੈਡੀਕਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਿਾਂ ਨੈਕਲੇਸ ਵਾਂਗ ਪਜਹਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਚੰਨ੍ ਬਜਣਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਝ 
ਸਜਕੰਟਾਂ ਜਵੱਚ ਕੰਜਪਊਟਰ ’ਤੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਬਮਾਰੀ 
ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 
ਡਾਟਾ ਦੁਨੀਆ ਜਵੱਚ ਜਕਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਜਮਜਲਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਨ ਬਚਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਕ ਸੁਝਾਅ Helpful Tips
 •  ਮੈਡੀਕਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਜਫਸਟੁਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਜਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਸਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਿੇ ਜਕਤੇ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ੳਤਾਂਹ ਨੰੂ ਜਖੱਜਚਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਹਾਅ 
ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 • ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੱਿੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇ24-ਘੰਟੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਖੁਜਣਆ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ।

ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ:

ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੇਤਾਨਵੀ ਜਨੱਿੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਹੈ:

                                              .
24-ਘੰਟੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ:

                                              .
ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ (ਹੋਰਨਾਂ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ)
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ਐਮਰਜੰਸੀ ਤਿੱਚ ਡਾਇਐਤਲਤਸਸ ਤਕਿੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹ ੈ

How to stop dialysis in an emergency

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਵੱਚ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸੱਜਖਅਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਜਸਆ 
ਿਾਵੇਗਾ ਜਕ ਐਮਰਿੰਸੀ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਜਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਿੇ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਖੜ੍ੀ ਹੋ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਐਮਰਿੰਸੀ ਟੇਕ-ਆਫ਼ (ਚਲਦਾ 
ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਜਵੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ) ਸੰਬੰਧੀ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

1.  ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰੋ।

2. ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਉੱਪਰ ਕਲੈਂਪ ਲਗਾਓ।

3. ਟੇਕ-ਆਫ਼ ਜਕੱਟ ਖੋਲ੍ੋ ।

4. ਖੂਨ ਦੀ ਹਰ ਨਲੀ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵਾਧੂ ਕਲੈਂਪ ਲਗਾਓ।

5. ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈੱਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ 
ਕਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਦਓ।

     ਪਹੁੰ ਚ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ (ਐਕਸੈੱਸ ਲਾਈਨਾਂ) ਨੰੂ ਨਾ ਕੱਟੋ।

6.  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਿਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ (ਐਕਸੈੱਸ ਨੀਡਲਜ਼) ਨੰੂ 
ਲੱਗੀਆਂ ਰਜਹਣ ਜਦਓ।

7. ਐਮਰਿੰਸੀ ਜਕੱਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਾਓ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ:

ਐਮਰਿੰਸੀ ਟੇਕ-ਆਫ਼ ਜਕੱਟ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ।  
ਤੁਹਾਡੀ ਜਕੱਟ ਜਵੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 4 ਕਲੈਂਪ, ਕੈਂਚੀ, ਸਟੇਰਾਇਲ ਗੌਜ਼, ਟੇਪ 

ਅਤੇ 10 ਜਮ.ਜਲ. ਵਾਲੀਆਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਸੈਲਾਇਨ ਸਜਰੰਿਾਂ।
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ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈੱਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ 
Care of your access during an emergency

ਜਧਆਨ ਰੱਖੋ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਜਿਤੀ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾੜ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪਹੁੰ ਚ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਿਾਂ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਿਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਦੀ 
ਸਜਿਤੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਐਮਰਜੰਸੀ ਤਡਸਕਨੈੱਕਟ ਕਾਰਡ 

Emergency disconnect cards

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਜਕ੍ਰਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਵੱਚ ਅਯੋਗ 
ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਿੇ ਜਕਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਮਰਿੰਸੀ ਜਡਸਕਨੈੱਕਟ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜਕ ਪੈਰਾਮੈਜਡਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਣ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਜਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

www.bcrenalagency.ca è Health Info  è Kidney Care Treatments 
è Home Hemodialysis è Resources for Current Patientsè 
Patient Tools
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ਤਿਸਟੁਲਾ/ਗਾ੍ਿਟ Fistula/Graft

ਕੈਥੇਟਰ Catheter

2

5

3

4

按血泵的按鈕

ਮਾਡਲ AK 96 
ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਗ�ਾਫ਼ਟ 
ਅਤੇ ਿਫਸਟੁਲਾ ਲਈਐਮਰਜੰਸੀ ਿਡਸਕਨ� �ਕਟ ਪ�ਿਕ�ਆ

Produced by

the northern way of caring

1

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵ� ਨਲੀਆਂ �ਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਵ� 
ਕਲੈਪ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਲ�ਪ ਐਡਂ ਕੱਟ ਿਕੱਟ ਿਵਚਲੇ 
ਉਤਪਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ

ਕਲ�ਪ� ਦਰਿਮਆਨ ਕੱਟੋ ਆਪਣੀ ਕਲ�ਪ ਐਡਂ ਕੱਟ ਿਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਿਕਸੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ� ’ਤੇ ਜਾਓ

ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਬਟਨ ਦਬਾਓ
ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਬਟਨ ਿਟਮਿਟਮਾਏਗਾ 

2

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵ� ਨਲੀਆਂ �ਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਵ� 
ਕਲੈਪ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ

3

ਤੁਹਾਡੀ ਕਲ�ਪ ਐਡਂ ਕੱਟ ਿਕੱਟ ਿਵਚਲੇ 
ਉਤਪਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ

ਕਲ�ਪ� ਦਰਿਮਆਨ ਕੱਟੋ ਆਪਣੀ ਕਲ�ਪ ਐਡਂ ਕੱਟ ਿਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਿਕਸੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ� ’ਤੇ ਜਾਓ

54

1

ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਬਟਨ ਦਬਾਓ
ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਿਨੱਕਾ ਡੱਬਾ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

NxSTAGE

ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਗ�ਾਫ਼ਟ 
ਅਤੇ ਿਫਸਟੁਲਾ ਲਈਐਮਰਜੰਸੀ ਿਡਸਕਨ� �ਕਟ ਪ�ਿਕ�ਆ

Produced by

the northern way of caring

2 3

54

ਮਾਡਲ AK 96 
ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਕੈਥੇਟਰ
ਲਈਐਮਰਜੰਸੀ ਿਡਸਕਨ� �ਕਟ ਪ�ਿਕ�ਆ

Produced by

the northern way of caring

1

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵ� ਨਲੀਆਂ �ਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਵ� 
ਕਲੈਪ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਲ�ਪ ਐਡਂ ਕੱਟ ਿਕੱਟ ਿਵਚਲੇ 
ਉਤਪਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ

ਕਲ�ਪ� ਦਰਿਮਆਨ ਕੱਟੋ ਆਪਣੀ ਕਲ�ਪ ਐਡਂ ਕੱਟ ਿਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਿਕਸੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ� ’ਤੇ ਜਾਓ

ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਬਟਨ ਦਬਾਓ
ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਬਟਨ ਿਟਮਿਟਮਾਏਗਾ

2 3

54

1

NxSTAGE

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਥੇਟਰ
ਲਈਐਮਰਜੰਸੀ ਿਡਸਕਨ� �ਕਟ ਪ�ਿਕ�ਆ

Produced by

the northern way of caring

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵ� ਨਲੀਆਂ �ਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਵ� 
ਕਲੈਪ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਲ�ਪ ਐਡਂ ਕੱਟ ਿਕੱਟ ਿਵਚਲੇ 
ਉਤਪਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ

ਕਲ�ਪ� ਦਰਿਮਆਨ ਕੱਟੋ ਆਪਣੀ ਕਲ�ਪ ਐਡਂ ਕੱਟ ਿਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਿਕਸੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ� ’ਤੇ ਜਾਓ

ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਬਟਨ ਦਬਾਓ
ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਿਨੱਕਾ ਡੱਬਾ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
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ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ Water disinfection

ਪਾਣੀ ਨੰੂ 5.25% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਇਟ ਘੋਲ (ਘਰੇਲੂ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ) ਨਾਲ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ:

1.  ਹੇਠਾਂ ਿਮ੍ਾਂ ਹੋਏ ਿਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਦੇ ਪਦਾਰਿ ਿਾਂ ਗਲਾਸ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਜਕਸੇ 
ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਿਾਂ ਰੁਮਾਲ ਜਵੱਚੋਂ ਛਾਣੋ। 

2. ਹੇਠਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਵੱਚ ਬਲੀਚ ਜਮਲਾਓ:
ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ = .05 ਜਮ.ਜਲ. 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ = 5 ਜਮ.ਜਲ.
(ਬਲੀਚ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰੌਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ)

ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਿਾਸਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਿਾਸਤੇ

ਇੱਕ ਜਲਟਰ – 2 ਤੁਪਕੇ ਪਾਓ 

ਚਾਰ ਜਲਟਰ – 8 ਤੁਪਕੇ ਪਾਓ 

20 ਜਲਟਰ – ½ ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਪਾਓ

ਇੱਕ ਜਲਟਰ – 4 ਤੁਪਕੇ ਪਾਓ

ਚਾਰ ਜਲਟਰ – 16 ਤੁਪਕੇ ਪਾਓ

20 ਜਲਟਰ – 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ (5 ਜਮ.ਜਲ.) ਪਾਓ

3. ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਇਟ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜਮਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਜਵੱਚ ਚਮਚਾ ਫੇਰੋ 
ਿਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਨੰੂ ਜਹਲਾਓ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 30 ਜਮੰਟਾਂ ਤਕ ਜਪਆ ਰਜਹਣ ਜਦਓ। 
ਪਾਣੀ ਜਵੱਚੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਹਲਕੀ-ਹਲਕੀ ਗੰਧ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਵੱਚ ਹੋਰ 
ਬਲੀਚ ਜਮਲਾਓ ਅਤੇ 15 ਜਮੰਟ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। 

ਪਾਣੀ ਨੰੂ 5 ਜਮੰਟਾਂ ਲਈ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 
ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਤਰ ਕਾਰਣ, ਸਵੀਜਮੰਗ ਪੂਲ ਿਾਂ ਸਪਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ 
ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਿੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ:

ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਜਿਨ੍ਾਂ ਜਵੱਚ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਹੋਣ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ 

ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
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ਐਮਰਜੰਸੀ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ Emergency diet plan

ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਿੰਸੀ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਵਾਸਤੇ 
ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ ਿਾਂ ਝੱਖੜ 
ਝੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)। ਿਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਤਰਲ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੰੂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਜਮਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਦ 
ਰੱਖੋ, ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕੁਝ ਜਦਨ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਤਆਰ ਰਤਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਕਸੇ ਆਫ਼ਤ ਿਾਂ ਐਮਰਿੰਸੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 •  ਆਪਣੇ ਬੈਕ-ਪੈਕ ਜਵੱਚ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਤੰਨ ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਿੇ 
ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਵੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣ ਿਾਂ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਜਕਤੇ 
ਹੋਰ ਿਾਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਿਨ ਚੁਣੋ।

 • ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਬਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਿਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭੋਿਨ ਦੀ ਜਵਉਂਤ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਨੰੂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

 • ਬੀਫ਼ ਸਜਟਊ, ਮੈਕਰੋਨੀ ਐਡਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਿਨਾਂ ਨੰੂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ 
ਅਤੇ ਇਹ ਠੰਢੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਜਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੱਜਢਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ 
ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਕ ਜਵੱਚ ਵਾਧੂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਲਈ ਮੱਖਣ ਿਾਂ ਮਾਰਿਜਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

 • ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਕ ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਭੋਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਜਪਆਸ ਲੱਗੇਗੀ।

 • ਿੇ ਜਬਿਲੀ ਚਲੀ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਜਰੱਿ ਅੰਦਰ ਜਪਆ ਭੋਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਤੰਨ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ 
ਰਹੇਗਾ ਿੇਕਰ ਫਜਰੱਿ ਨੰੂ ਘੱਟ ਖੋਜਲ੍ਆ ਿਾਵੇ।
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ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੁਰਾਕ Daily survival diet

ਬ੍ੇਕਿਾਸਟ Breakfast

 •  ½ ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ, ਪਾਣੀ ਕੱਜਢਆ ਹੋਇਆ
 •  ½ ਕੱਪ ਠੰਡਾ ਸੀਰੀਆਲ (ਸ਼੍ਰੈਜਡਡ ਵ੍ੀਟ, ਪਫਡ ਵ੍ੀਟ ਿਾਂ ਪਫਡ ਰਾਈਸ)
 •  5 ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਕਰ ਅਤ ੇ2 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਿੈਲੀ
 •  ½ ਕੱਪ ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੀਮ

ਬ੍ੇਕਿਾਸਟ ਅਤੇ ਲੰਚ ਤਿਚਕਾਰ ਸਨੈਕ 
Mid-Morning Snack

 •  ਸਖ਼ਤ ਕੈਂਡੀ

ਲੰਚ (ਦੁਪਤਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ) Lunch

 •  15 ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਕਰ
 •  6 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਿੈਲੀ
 •  ½ ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ, ਪਾਣੀ ਕੱਜਢਆ ਹੋਇਆ
 •  ½ ਕੱਪ ਿੂਸ
 • ਸਖ਼ਤ ਕੈਂਡੀ

ਦੁਪਤਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੈਕ Mid-Afternoon Snack

 •  4 ਕੂਕੀਆਂ
 •  ½ ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ, ਪਾਣੀ ਕੱਜਢਆ ਹੋਇਆ

ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ Evening

 •  1 ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਸਜਟਊ ਿਾਂ ਮੈਕਰੋਨੀ ਐਡਂ ਚੀਜ਼
 •  10 ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਕਰ
 •  4 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਿੈਲੀ
 •  ½ ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ, ਪਾਣੀ ਕੱਜਢਆ ਹੋਇਆ
 •  ½ ਕੱਪ ਿੂਸ

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ:

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ:
ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਕਰ 
ਅਤੇ 6 ਵਾਧੂ ਕੂਕੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਪੀਨੱਟ ਬਟਰ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਵੀ ਖਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਬਚਾਅ ਿਾਸਤੇ ਤਤੰਨ ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਿਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 
Supplies for three-day survival diet

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਜਵੱਚ ਰੱਖੋ।

ਭੋਜਨ Foods

 •  12 ਫਲ ਦੇ 4 ਔਸਂ ਵਾਲੇ ਕੈਨ (ਜਸਰਫ਼ ਐਪਲਸੌਸ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਆੜੂ, ਅਨਾਨਾਸ)
 •  1 ਪੈਕਟ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਸ਼੍ਰੈਜਡਡ ਵ੍ੀਟ ਦ ੇ(3) ਜਬਸਕੁਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਪਫਡ ਰਾਈਸ ਿਾਂ ਪਫਡ ਵ੍ੀਟ 

ਦੇ 2 ਕੱਪ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
 •  6 ਬਕਸੇ 4 ਔਸਂ ਿੂਸ ਵਾਲੇ (ਐਪਲ ਿਾਂ ਕ੍ਰੈਨਬੈਰੀ)
 •  1 ਬਕਸਾ ਘੱਟ-ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਕਰਜ਼
 •  1 ਬਕਸਾ ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼
 •  2 ਬੋਤਲਾਂ ਿੈਲੀ
 •  2 ਬੈਗ ਸਖ਼ਤ ਕੈਂਡੀ (ਬਾਰਲੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਮਬਗਜ਼, ਪੈਪਰਜਮੰਟ, ਸਖ਼ਤ ਫਰੂਟ ਕੈਂਡੀਆਂ)
 •  3  8 ਔਸਂ ਵਾਲੇ ਕੈਨ ਸਜਟਊ ਿਾਂ ਮੈਕਰੋਨੀ ਐਡਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ
 •  1 ਛੋਟਾ ਡੱਬਾ ਪੀਨੱਟ ਬਟਰ ਦਾ (ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ)

ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੂਚੀ Substitution list

ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ਿੇ ਇਨ੍ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇ। 
 •  1 ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਆਂਟਰੀ: 2-3 ਔਸਂ ਮੀਟ + ½ ਕੱਪ ਨੂਡਲਜ਼ ਿਾਂ ਚੌਲ
 • 2 ਅੰਡੇ + ਵ੍ਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ 1 ਸਲਾਇਸ
 • 5 ਲੂਣ ਰਜਹਤ ਕ੍ਰੈਕਰਜ਼ ਿਾਂ 1 ਸਲਾਇਸ ਵ੍ਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ
 • 4 ਸਲਾਇਸ ਵ੍ਾਈਟ ਮੈਲਬਾ ਟੋਸਟ
 • 2 ਗ੍ਰਾਹਮ ਕ੍ਰੈਕਰਜ਼
 • ½ ਕੱਪ ਫਲ ਿਾਂ ਛੋਟਾ ਸੇਬ
 • ½ ਕੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਿਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਰੀਆਂ
 • ½ ਕੱਪ ਰੀਕੌਸਟੀਜਚਊਜਟਡ ਇਵੈਪੋਰੇਜਟਡ ਜਮਲਕ = ½ ਕੱਪ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਿਾਂ ਕ੍ਰੀਮ 
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ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ Equipment

 •  1 ਕੈਨ ਓਪਨਰ (ਛੋਟਾ, ਹੱਿ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ)
 •  1 ਜਤੱਖਾ ਪੈੱਨ ਨਾਈਫ਼ (ਜਨੱਕਾ ਚਾਕੂ)
 •  1 ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਅਲੂਮਨਮ ਫੌਇਲ ਦਾ
 •  1 ਡੱਬਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ
 • ਜਿੱਪਲੌਕ ਬੈਗ
 • ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ
 • ਜਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲੇਟਾਂ, ਕੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਜਟਕ ਦੇ ਚਾਕੂ, ਫੋਰਕ ਅਤੇ ਚਮਚੇ
 • ਵਾਟਰਪਰੂਫ਼ ਮਾਜਚਸਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ
 • ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ
 • ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ
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 • "ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਈ ਐਮਰਜੰਿੀ 
ਦੀ ਲਿਆਰੀ ਵਾਿਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਚੇ 
ਦੀ ਿਾਪੀ ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਡਾਇਐਕਲਕਿਿ ਿਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਿਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰੋ।

 • ਕਿਤਾਬਚੇ ਕਵਚਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਬਾਿਾਇਦਾ ਅੱਪਡੇਟ 
ਿਰੋ।

 • ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਿੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਵੱਚ ਆਈ 
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਐਕਲਕਿਿ ਿਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿੂਕਚਤ ਿਰੋ

 • ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਿ ਿੂਚੀ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਰੱਖੋ।

 • ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖੋ।

 • ਐਮਰਜੰਿੀ ਪੈਕ ਬਣਾਓ।

 • ਘਰ ਰਹੋ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਪਤਾਲ 
ਜਾਓ। 

 • ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਕਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੰਿੀ ਖੁਰਾਿ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਿਰੋ

 • ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰੋ। ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ 
ਫੋਨ ਚਲਦਾ ਰੱਖੋ! 

 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ 
ਡਾਇਐਕਲਕਿਿ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ।

 • ਕਦਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਡਾਇਐਕਲਕਿਿ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਕਤਆਰ ਰਹੋ

 • ਕਿਿੇ ਹੋਰ ਡਾਇਐਕਲਕਿਿ ਯੁਕਨਟ ਕਵਖੇ ਡਾਇਐਕਲਕਿਿ 
ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਹੋ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲਿਹਿ ਿਈ ਐਮਰਜੰਿੀ ਖੁਰਾਕ
ਹਰ ਉਹ ਲਦਨ ਜਦੋਂ ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਿ ਿੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਖਾਓ:

* ਇੱਿ ਪਰੋਿਾ = ਫਲ ਦਾ ਇੱਿ ਛੋਟਾ ਟੁਿੜਾ, ½ ਿੱਪ ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ ਜਾਂ ½ ਿੱਪ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਿ

ਆਫ਼ਿ ਿਈ ਲਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆਫ਼ਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ

2 ਕੱਪ
ਤਰਲ

3-4 ਪਰੋਿੇ
ਘੱਟ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਫਲ
ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ 

ਜਾਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ*

1 ਕੈਨ
(ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਕਤਆਂ ਦੀ ਥੱਬੀ 

ਕਜੰਨਾ) ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, 
ਪੋਲਟਰੀ ਜਾਂ ਮੀਟ, ਜਾਂ 2-3 

ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਪੀਨੱਟ 

ਚੁਣੋ:
 • ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਿ੍ੈਿਰ, ਿੂਿੀਜ਼, ਿੀਰੀਅਲ, ਰੋਟੀ, ਬ੍ੈੱਡ, ਿਾਦੇ ਚੌਲ਼ ਜਾਂ 
ਨੂਡਲ

 • ਵਾਧੂ ਿੈਲੋਰੀਆਂ ਲਈ ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਸ਼ਕਹਦ ਜਾਂ ਿੈਂਡੀਆਂ
 • ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ: ਖੂਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਮਿਦਾਰ ਘੱਟ 
ਹੋਣ ਨੰੂ ਦਰੁਦਤ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗਲੁਿੋਿ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਗੋਲੀਆਂ, ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਸ਼ਕਹਦ, ਿੈਂਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖੰਡ ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਰੱਖੋ।

ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ:
 • ਵੱਧ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੁੱਿੇ ਮੇਵੇ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲੀਆਂ, 
ਆਲੂ, ਿੇਲੇ ਅਤੇ ਿੰਤਰੇ

 • ਲੂਣ ਪਾ ਿੇ ਕਤਆਰ ਿੀਤੇ ਅਤੇ ਨਮਿੀਨ ਭੋਜਨ/ਿਨੈਿ

ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ 
ਐਮਰਜੰਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ 

ਿਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਐਕਲਕਿਿ 
ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਿੀ ਤੁਿੀਂ 
ਕਤਆਰੀ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਿ 

ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ 
ਿਿਦੀ ਹੈ ਆਫ਼ਿ ਿਈ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ
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ਆਖਰੀ ਨ�

ਪਿਹਲਾ ਨ�

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ 
(ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਪਤਾ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਿਨਜੀ ਿਸਹਤ ਨੰਬਰ

ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨ� ੜਲਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ:

ਆਖਰੀ ਨ�

ਪਿਹਲਾ ਨ�

ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਪਤਾ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਐਮਰਜੰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Emergency Information

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਪੰਨ�  ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਈ.ਐ�ਸ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ 
ਰੋਗ ਪਛਾਣ 

ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਿਸਆਵ�

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਐਲਰਜੀਆਂ

ਖੂਨ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ)

ਮੋਡੈਿਲਟੀ
(ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਦੀ ਿਕਸਮ)

ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀਮੋਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਕਰਦੇ 
ਹੋ? (ਇੱਕ �ਪਰ ਗੋਲਾ ਲਗਾਓ) ਹ�       /      ਨਹ�             

Your Medical Condition and History

ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਿਪਛੋਕੜ

ਜੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਕਲੀਿਨਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ 
ਿਰਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਜ� ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
Medication List

• 

•

• 

•
 

• 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਨਹ੍ � ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਕਸ ਸਮ� ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਇਸ 
ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਿਲਸਟ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ। 
ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ੋ(ਿਮਕਦਾਰ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ)।
ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 2-ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਨਹ੍ � ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਖੋ।
ਜ ੇਤੁਸ� ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਤ� ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।
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ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
I. ਉਹ ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਸ�ਟਰ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਕ�ਦਰ ਦਾ ਨ�

ਪਤਾ

ਫੋਨ

ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨ�

ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ 
ਦਾ ਨ�
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਨ 
ਨੰਬਰ

II. ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਦੀ ਆਮ ਤਜਵੀਜ਼

ਡਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ

ਡਾਇਲਾਸੇਟ Ca                          K                        Na                        Bicarbonate                                                                  

ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਦੇ ਘੰਟੇ ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ 
ਟ�ੀਟਮ�ਟ/ਹਫ਼ਤਾ

ਸੁੱਕਾ 
ਭਾਰ

ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ
ਿਮ.ਿਲ./ਿਮੰਟ

ਹੈਪਰੀਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੋਿਡੰਗ ਡੋਜ਼:   ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਦਰ:   u/hr D/C:                                

III. ਨਾੜ ਰਾਹ� ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਥ�

ਸ�ਟਰਲ ਲਾਈਨ:                            ਗਰ੍ਾਫ਼ਟ:                           ਿਫਸਟੁਲਾ:                         ਥ�:                                                         

ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਲਾਈਨ ਬਲਾਕ:                                                                         ਲੰਬਾਈ:                                                                                                        

ਹੀਮੋਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
Hemodialysis Information
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ਨੋਟਸ – ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਤਤਆਰੀ ਕਰਨੀ
Notes- Disaster Preparedness

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
           
              


