
 

ਹੋਰ ਹੈਲਥਲਲਿੰ ਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਲਿਲਿਆਂ ਿਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ 
ਯੂਲਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਵ ਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) ਤੋ 

ਫ੍ੋਨ ਕਰੋ। ਬਲੇੋ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ  ਾਵਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵ ਿੱ ਚ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਿਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ (ER) ਬਹੁਤ ਵ ਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੁਿੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ। ਹਮਸੇਾ ER ਵ ਿੱਚ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਵਕਸੇ  ਿੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਭਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇ ਾ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ: 

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜਨਾ 

• ਪੇਟ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਲਿਿੱਚ ਗਿੰਭੀਰ ਦਰਦ/ਦਬਾਅ 

• ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਇਿੱਕ ਪਾਸ ੇਕਮਜੋਰੀ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ 

• ਬੇਹੋਿੀ 

• ਬਹੁਤ ਲਜਆਦਾ ਖੂਨ ਿਲਹਣਾ 

ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਸ ਾਲਾਂ ਅਤ ੇਵਚੰਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ER ਵ ਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ  ਵਬਹਤਰ ਵ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫ੍ਮੈਲੀ 
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦੇੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਵਨਕ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਚੰਤਾ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ, ਉਸ ੇਵਦਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜੰਟ ਐਡਂ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (UPCC) ਬਾਰੇ 

ਵ ਚਾਰੋ। 

ਅਰਜਿੰਟ ਐਡਂ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (UPCCs) ਉਸ ੇਵਦਨ, ਜ਼ਰ ਰੀ, ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮ ਅਤੇ  ੀਕਐਡਂ  ੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਵਦਆ ਂਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਭਾਗਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵ ਕਲਪ ਹਨ 

ਵਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਮਚੋ, ਮਾਮ ਲੀ ਕਿੱਟ ਜਾਂ ਜਲਣ ਿਰਗੀ ਲਕਸ ੇ
ਚੀਜ ਲਈ 12 ਤੋਂ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਜੰਟ ਐਡਂ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵ ਿੱਚ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। UPCCs ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਰਜਿੰਟ ਐਡਂ 
ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੋ। 

ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਲਨਿਲਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਕ ਲਸਹਤ ਲਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀ ਸੀ ਨ ੰ  8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੀ ਲਸਹਤ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁਿੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਲਿਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਲਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਕ ਦਖੇਭਾਲ ਕਦੋਂ 
ਕਰਨੀ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਦਿੱਤ ੇਲਲਿੰ ਕਸ 'ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ: 

• ਸੂਲਚਤ ਲਸਹਤ ਫੈਸਲੇ 

• ਚਿੰ ਗੇ ਲਸਹਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ 
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