
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਵਿਵਰਆ ਿਰਨ ਿਾਲੇ:ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਵਿਵਰਆ ਿਰਨ ਿਾਲੇ: For emergency responders

1. ਡਾਇਵਲਵਸਸ ਿਾਲੀ ਿਾੜੀ ਦਾ ਵਿਆਨ ਰੱਖੋ। Caution dialysis access.

2. ਹਾਈਪਰਿਲੇਮੀਆ ਲਈ ਇਲੈਿਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਚੈੱਿ ਿਰੋ ਅਤੇਫ਼ਜਾਂ ਈ.ਸੀ.ਜੀ.। Check electrolytes and/or 
ECG for hyperkalemia.

3. ਜੇ ਹਾਈਪਰਿਲੇਮੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿੈਲਸੀਅਮ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪੌਲੀਸਟਾਈਰੀਨ  ਸਲਫੋਨੇਟ (ਿੈਲਸੀਅਮ 
ਰੇਜ਼ੋਨੀਅਮ ਜਾਂਿੇਐਿਸੀਲੇਟ) ਵਦਓ। Give calcium or sodium polystyrene sulphonate (Calcium 
Resonium or Kayexelate) if hyperkalemia.

★  ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਿਾਜਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਦਤੀ ਜਾਏ। Patient must be prioritized for transportation.

ਮੈਂ ਡਾਇਵਲਵਸਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂਮੈਂ ਡਾਇਵਲਵਸਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ:: I am a dialysis patient

ਹੀਮੋਡਾਇਵਲਵਸਸ:ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ  
Hemodialysis: In-centre

ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਵਲਵਸਸ: ਘਰ ਵਿਚ 
Peritoneal Dialysis: Home

ਹੀਮੋਡਾਇਵਲਵਸਸ: ਘਰ ਵਿਚ  
Hemodialysis: Home

ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ



 ΅ ਜੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰੋ। ਡਾਇਵਲਵਸਸ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਵਸਸ ਿਰੇਗੀ।

 ΅ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀ.ਿੀ. ਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸੁਣੋ।

 ΅ ਜੇ ਡਾਇਵਲਵਸਸ ਯੂਵਨਟ ਿੱਲੋਂ ਿੋਈ ਸੰਪਰਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਿ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ 
ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਹੋ ਮੈਨੰੂ ਡਾਇਵਲਵਸਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਹੋ ਮੈਨੰੂ ਡਾਇਵਲਵਸਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ:ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ:
1. 1. ਤਰਲ ਵਦਨ ਵਿਚਤਰਲ ਵਦਨ ਵਿਚ 2 ਿੱਪ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਿੋ।ਿੱਪ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਿੋ।
2. ਨਮਿ, ਨਮਿੀਨ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਨਮਿ ਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ।
3. ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਵਜਿੇਂ ਵਿ: ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਸੰਤਰਾ, ਿੇਲਾ, ਖਰਬੂਜੇ, ਸੁੱਿੇ ਫਲ, 

ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ।
4. ਘੱਟ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਖਾਣੇ ਿੀ ਘਟਾਓ: ਸੇਬ, ਅੇਪਲਸਾਸ, ਅੰਗੂਰ, ਬੈਰੀਜ਼, ਡੱਬਾਬੰਦ ਆੜੂ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਜਾਂ 

ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੇ ਵਦਨ ਵਿਚ 4 ਵਹੱਸੇ ਲਿੋ (1 ਵਹੱਸਾ  ਿੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ)।

ਡਾਇਵਲਵਸਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀਡਾਇਵਲਵਸਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਨਰਦੇਸ਼ 



5. ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਿਾਲੇ ਖਾਣੇ ਿੀ ਘੱਟ ਿਰੋ ਵਜਿੇਂ: ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਮੁਰਗਾ, ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਮੂੰ ਗਫਲੀ ਦਾ ਮੱਖਣ ਨੰੂ ਵਦਨ ਵਿਚ 3 
ਔਸਂ (90 ਗ੍ਰਾਮ) ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਿਾ ਲਿੋ।

6. ਦੁੱਿ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਵਦਨ ਵਿਚ  ਿੱਪ (ਸੁਿਾਇਆ ਦੁੱਿ  ਿੱਪ)। ਜੇੇ ਰਾਈਸ ਡਰੀਮ ਉਪਲਬਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਰਤੋ। 
ਦੁੱਿ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਡਰੀਮ ਨੰੂ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਗਣੋ।ਦੁੱਿ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਡਰੀਮ ਨੰੂ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਗਣੋ।

7. ਿੈਲਰੀਜ਼ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਨਮਿ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਿਰੈਿਰ, ਵਬਸਿੁਟ, ਚੌਲ, ਨੂਡਲਜ਼, ਸੀਰੀਅਲ, ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈੱਡ 
ਿਰਤੋ।

8. ਿੈਲਰੀਜ਼ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਸ਼ਵਹਦ, ਚੀਨੀ, ਵਮੱਠੀਆ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਾਰਜਰੀਨ, ਮੱਖਣ, ਜਾਂ ਤੇਲ ਆਮ 
ਿਰਤੋ।

9. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ: ਗੁਲੂਿੋਸ ਦੀਆ ਗੋਲੀਆ, ਚੀਨੀ, ਜੈਮ, ਵਮੱਠੀਆ ਗੋਲੀਆ, ਘੱਟ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਿਾਲੇ ਫਲਾਂ 
ਦੇ ਜੂਸ, ਵਮੱਠੇ ਿਾਲੇ ਪੌਪ ਿੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵਿ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗੁਲੂਿੋਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ।

ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਿ ਡਾਇਵਲਵਸਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਵਤਆਰ ਹੋਿੋ:ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਿ ਡਾਇਵਲਵਸਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਵਤਆਰ ਹੋਿੋ:
 ΅ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਵਰਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤਆਰ ਰੱਖੋ।
 ΅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਰੱਖੋ।



ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ Patient Contact Information

ਨਾਮਨਾਮ Name:                       

ਹੈਲਥ ਨੰਬਰਹੈਲਥ ਨੰਬਰ PHN:     ਜਨਮਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ਤਾਰੀਖ਼ DOB:               

ਪਤਾਪਤਾ Address:                                                              

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ Tel:     ਈਮੇਲਈਮੇਲ Email:                    

ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਿਸੰਪਰਿ ਦਾ ਨਾਮਦਾ ਨਾਮ Emergency Contact Name:                                                            

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ Tel:     ਈਮੇਲਈਮੇਲ Email:                    

ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਪਰਿ ਦਾ ਨਾਮਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਪਰਿ ਦਾ ਨਾਮ Out of Province Contact Name:                    

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ Tel:     ਈਮੇਲਈਮੇਲ Email:                    


