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Punjabi Translation 

ਮੈਂ ਡਾ ਸੁਜਾਨਾ, ਬਲਾਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਆਸ ਚਿਚਕਤਸਕ ਹਾਾਂ। ਅਸ ਾਂ ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲਜ (ਗੰਢ) ਵਾਲੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਾਂ ਦ  

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਸਾਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਚਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਚਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਚਵੱਿ ਗੰਢ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ 

ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

ਅਸ ਾਂ ਇਹ ਵ ਚਡਓ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਚਕ ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਚਵੱਿ ਗੰਢ ਹੋਣ ਦਾ ਕ  ਮਤਲਬ ਹੈ। 

ਇਹ ਬਹਤੁ ਆਮ ਹੈ ਚਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡ  ਸੁਆਸ-ਪਰਣਾਲ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਾਕਟਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਦ ਆਾਂ ਤਸਵ ਰਾਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਛਾਤ  ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਾਂ ਸ ਟ  ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਚਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ 

ਹੋਰਨਾਾਂ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨ ਕ ਤ  ਜਾ ਸਕਦ  ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹਰਦ ੇਜਾਾਂ ਗੁਰਚਦਆਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਮਾਮਚਲਆਾਂ ਚਵੱਿ ਡਾਕਟਰ ਚਫਰ ਵ  ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਦੇ ਚਹੱਚਸਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪ ਰੇ ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਦ  ਸਮ ਚਖਆ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਤਸਵ ਰਾਾਂ 

ਚਵੱਿ ਦੇਚਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

 

ਮੈਂ ਡਾ ਚਰਿਰਡ ਲ , ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਆਸ ਚਿਚਕਤਸਕ ਹਾਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸ ਾਂ ਸਕੈਨਾਾਂ ਚਵੱਿ ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਦ ਆਾਂ ਤਸਵ ਰਾਾਂ ਦੇਖ ਆਾਂ ਤਾਾਂ ਇੱਕ 

ਆਮ ਖੋਜ ਕੁਝ ਅਚਜਹ  ਸ  ਚਜਸਨ ੰ  ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਚਵੱਿ ਗੰਢ (ਲੰਗ ਨੋਡਊਲ) ਹੋਣਾ ਚਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨ ੰ  ਪੁਲਮੋਨਰ  

ਨੋਡਲ ਵ  ਚਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਾਂ ਵਾਕਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਹੈ।  

 

ਛਾਤ  ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਾਂ ਸ ਟ  ਸਕੈਨ ਚਵੱਿ ਗੰਢ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹਤੁ ਆਮ ਹੈ। ਗੰਢ ਸ਼ਬਦ ਫੇਫਿ ੇਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘਣੇ 

ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵ ਰ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰ ਪ ਚਵੱਿ ਚਦਖਾਈ ਚਦੰਦਾ ਹੈ।  

 

ਇਹ ਮਾਪ ਅਕਸਰ 30 ਚਮਲ ਲ ਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਚਵਤ 

ਨਹ ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ ਸੁਆਸ-ਚਕਚਰਆ ਚਵੱਿ ਰਕੁਾਵਟ ਨਹ ਾਂ ਪਾਉਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ 

ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ  ਸਕੈਨ ਚਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕ  ਅਸ ਾਂ ਕ  ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।  

 

ਇਹ ਛਾਤ  ਦ  ਸ ਟ  ਸਕੈਨ ਦ  ਤਸਵ ਰ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਹੱਸੇ ਫੇਫਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਫਿੇ ਦ  ਗੰਢ, ਸਕਰ ਨ ਦੇ ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ 

ਚਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰ ਪ ਚਵੱਿ ਚਦਖਾਈ ਚਦੰਦ  ਹੈ। 35 ਪਰਤ ਸ਼ਤ ਤਕ ਲੋਕ ਚਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸ ਟ  ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਫੇਫਿੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਚਵੱਿ ਗੰਢ ਪਾਈ ਜਾਏਗ ।  

 

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਚਿਆਾਂ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਗੰਢਾਾਂ ਵ  ਪਾਈਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦ ਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਰ ਰ  ਨਹ ਾਂ ਚਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਢ ਹੋਣਾ 

ਚਜਆਦਾ ਗੰਭ ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਢ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਚਕਸ ੇਛੋਟੇ ਚਹੱਸ ੇਚਵੱਿ 

ਸੰਕਰਮਣ; ਜਖਮ ਹੋਣਾ; ਜਾਾਂ ਫੇਫਿੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵ  ਸਧਾਰਨ ਗਰੰਥ ਆਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਗੰਢਾਾਂ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਚਵੱਿ ਆਮ ਹੈ ਚਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਚਹਲਾਾਂ 

ਟ ਬ  ਹੋਈ ਸ ।  

 

ਘੱਟ ਮਾਮਚਲਆਾਂ ਚਵੱਿ ਇਹ ਫੇਫਿ ੇਚਵੱਿ ਸ਼ੁਰ ਆਤ  ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਚਹਲੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਚਜਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ 

ਛੇਤ  ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਜ-ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ।  

 

ਮੈਂ ਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ ਰਡ ਹਾਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੇਡ ਓਲੋਚਜਸਟ। ਫੇਫਿ ੇਦ ਆਾਂ ਗੰਢਾਾਂ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਗੰਢ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇਖਦ  

ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦ  ਚਦਖਾਵਟ ਦੇ ਚਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਇਹ ਚਨਰਣਾ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਚਕਹਿ ਆਾਂ ਗੰਢਾਾਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਆਕਲਨ ਦ  ਲੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਹਿ ਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਹ ਾਂ।  

 

ਅਸ ਾਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਕਾਰਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਵ  ਚਧਆਨ ਚਵੱਿ ਰੱਖਦ ੇਹਾਾਂ ਚਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡ  ਉਮਰ ਅਤੇ ਦ ਜਾ ਚਿਚਕਤਸਾ ਇਚਤਹਾਸ। ਹਜਾਰਾਾਂ 

ਲੋਕਾਾਂ ਦ ਆਾਂ ਸਕੈਨਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਤ ਚਜਆਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਚਧਐਨਾਾਂ ਤੋਂ ਅਸ ਾਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਾਂ ਚਕ ਚਕਹਿ ਆਾਂ ਗੰਢਾਾਂ ਚਕਸ ੇਚਿੰਤਾ ਚਵੱਿ ਬਦਲ 
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ਸਕਦ ਆਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕ ਤ  ਹੈ ਕ  ਅਸ ਾਂ ਹਰ ਤਸਵ ਰ ਚਵੱਿ ਕ  ਦੇਖਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਦ ਆਾਂ 

ਹਨ ਚਕ ਹਰ ਚਕਸਮ ਦ  ਗੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕ  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ  ਹੈ।  

 

ਪਚਹਲ  ਸਕੈਨ ਚਵੱਿ ਸਟ ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਕ ਕੋਈ ਗੰਢ ਕ  ਦਰਸਾਉਾਂਦ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਮਾਮਚਲਆਾਂ 

ਚਵੱਿ ਅਸ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧ ਸਕੈਨਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਚਕ ਕ  ਕੋਈ ਗੰਢ ਸਮੇਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦ  ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰਚਹੰਦ  ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਅਵਧ ਆਾਂ ਚਵੱਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੈਨਾਾਂ ਦ  ਜਾਾਂਿ ਕਰਨ ਦ  ਪਰਚਕਚਰਆ ਨ ੰ  

ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਢਾਾਂ ਦ  ਚਨਗਰਾਨ  ਕਰਨਾ (ਨੋਡਲ ਸਰਚਵਲਾਾਂਸ) ਜਾਾਂ ਸਚਕਰਅ ਚਨਗਰਾਨ  (ਐਕਚਟਵ ਮਾਚਨਟਚਰੰਗ) ਕਰਨਾ ਚਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ।  

 

ਫੇਫਿੇ ਦ ਆਾਂ ਚਜਆਦਾਤਰ ਗੰਢਾਾਂ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦ ਆਾਂ ਰਚਹੰਦ ਆਾਂ ਹਨ, ਥੋਿ੍ ਆਾਂ ਛੋਟ ਆਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦ ਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਚਕ ਗਾਇਬ ਵ  ਹੋ 

ਜਾਾਂਦ ਆਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਕੈਨਾਾਂ ਚਵੱਿ ਗੰਢ ਦੇ ਆਕਾਰ ਚਵੱਿ ਵਾਧਾ ਨਹ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਚਕਸ ੇਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦ  ਕਾਰਵਾਈ ਦ  

ਲੋਿ ਨਹ ਾਂ ਹੁੰਦ । ਫੇਫਿੇ ਦ ਆਾਂ ਚਜਆਦਾਤਰ ਗੰਢਾਾਂ ਬਦਲਦ ਆਾਂ ਨਹ ਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਵੱਿ ਅਸ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋਰ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।  

 

ਥੋਿ੍  ਸੰਚਖਆ ਚਵੱਿ ਗੰਢਾਾਂ ਫੇਫਿੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ  ਕੈਂਸਰ ਚਵੱਿ ਚਵਕਚਸਤ ਹੋ ਸਕਦ ਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ  ਕਾਰਨ ਹੈ ਚਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਗੰਢਾਾਂ ਲਈ 

ਅੱਗੇ ਦ  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਢ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦ  ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸਦਾ ਛੇਤ  ਚਨਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸ ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਜ ਚਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕ ਏ ਅਤੇ ਅਸ ਾਂ ਬੇਹਤਰ ਨਤ ਜ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕ ਏ।  

 

ਚਫਰ ਵ  ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਗੰਢ ਦਾ ਫੇਫਿ ੇਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ  ਕੈਂਸਰ ਚਵੱਿ ਤਬਦ ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਮ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਅਕਤ ਗਤ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸ ਾਂ ਚਕਸ ੇਵ  ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵ  

ਸਵਾਲ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ।  

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡ  ਅਚਜਹ  ਸਕੈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫਿ ੇਦ  ਗੰਢ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਾਂਦ  ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੁਝ ਚਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਕਲ ਨ ਚਸ਼ਅਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡ  ਦੇਖਭਾਲ 

ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਆਸ-ਸਬੰਧ  ਚਿਚਕਤਸਕ; ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੇਡ ਓਲੋਚਜਸਟ; ਫੇਫਿ ੇਦ ਆਾਂ ਗੰਢਾਾਂ ਸਬੰਧ  

ਕਲ ਚਨਕਲ ਮਾਹਰ ਨਰਸ, ਮਾਹਰ ਟਰੇਨ  ਡਾਕਟਰ; ਮੈਂ ਟ ਮ ਦਾ ਕੋਆਰਡ ਨੇਟਰ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡ  ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਚਵੱਿ 

ਮਦਦ ਕਰਦ  ਹਾਾਂ।  

 

ਇਹ ਬਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਟ ਮ ਜਾਾਂ ਐਮਡ ਟ  ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ  ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਚਮਲਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦ  ਹੈ। ਚਜਨ੍ਾਾਂ ਮਰ ਜਾਾਂ 

ਦੇ ਫੇਫਿੇ ਦ ਆਾਂ ਗੰਢਾਾਂ ਦ  ਸਮ ਚਖਆ ਕ ਤ  ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਾਾਂ 

ਹੋਣਗ ਆਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਨਤ ਚਜਆਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲ ਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕ ਤ  ਜਾ ਸਕੇ।  

 

ਇਹ ਆਮ੍ਣੇ-ਸਾਮ੍ਣੇ, ਟੈਲ ਫੋਨ ਤੇ, ਜਾਾਂ ਵ ਚਡਓ ਕਲ ਚਨਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੱਤਰਾਾਂ ਦੇ ਜਰ ਏ ਹੋ ਸਕਦ ਆਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖਾਸ ਕਰਕੇ 

ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਦੇ ਦਰਚਮਆਨ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬੇਿੈਨ ਆਾਂ ਹੁੰਦ ਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ 

ਹੈ।  

 

ਫੇਫਿੇ ਦ ਆਾਂ ਗੰਢਾਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹਤੁ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ  ਟ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਕਸੇ ਵ  ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਥੱੇ ਹੁੰਦ  ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ  ਲੈਣਾ ਿਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਲਾਭਕਾਰ  ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੇ ਚਲੰਕ ਇਸ ਵ ਚਡਓ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਚਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

 


