ਿਨਜਤਾ

ਹੋਲ ਟਰ ਮੋਿ ਨਟਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਉਸ ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਕਲੀਿਨਕ

ਹੋਲਟਰ ਮੋਿਨਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ

ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਥ ਇਨਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ� ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱ ਤਰ, ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ਖੀਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵ�

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਲੱਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਇਲੈ ਕਟ�ੋਕਾਰਡੀਓਗ�ਾਮ (ਈਸੀਜੀ) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਿਕਵ� ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰੋਿਵੰ ਿਸ਼ਯਲ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਬੱ ਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 403-571-8640
ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਟੈਸ ਟ ਦੇ ਦੌਰ ਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਈਸੀਜੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਕਾਰਡੀਓ-ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ ਸ�ਟਰ
(ਟ) 403 571 8640

ਇਲੈ ਕਟ�ੋਡ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

(ਫ) 403 571 8658

ਇੱ ਕ ਟੈਕਨੌਲੋ ਿਜਸਟ ਦੂਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਸਿਥਤੀ
ਅਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀ ਥ� ਤੇ ਸਿਥਤ ਹ�:

totalcardiology.ca

ਇਹ ਇਲੈ ਕਟ�ੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਤ� ਿਸਗਨਲ� ਨੂੰ ਫੜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ
ਢੁੱ ਕਵ� ਿਰਕੌ ਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨ�ਿਤ�ਤ ਕਰਣਗੇ, ਿਜੱ ਥੇ ਿਸਗਨਲ� ਨੂੰ

ਹੋਲ ਟਰ ਮੋਿ ਨਟਰ

ਿਰਕੌ ਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਿਰਕੌ ਰਿਡੰ ਗ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਰਪੋਰਟ

#110, 2891 ਸਨਿਰਜ ਵੇ ਐਨ ਈ ਕੈਲ ਗਰੀ, ਅਲਬੇਰਟਾ T1Y
7K7

ਿਵੱ ਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ

Holter Monitor

ਕਰੇਗਾ। ਹੋਲਟਰ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਈਸੀਜੀ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ

ਿਤਆਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਵੱ ਚ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਈਸੀਜੀ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਿਰਕੌ ਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਧੜਕਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਨ�ਪਸ਼ੋਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ,
ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਈਸੀਜੀ ਨੂੰ ਉਦ� ਿਲੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸ� ਅਰਾਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਨਹ�
ਦਰਸ਼ਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ
ਿਕਵ� ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰੇਗਾ।

ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ
ਵੇਲੇ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ
ਪੰ ਨ� ਤੇ ਇਨ�� ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੀ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪੜੋ।

ਜੋਖ ਮ
ਤੂਸ� ਇਲੈ ਕਟਰੌਡ ਅਸਥਾਨ� ਤੇ ਚਮੜੀ ਿਵੱ ਚ ਜਲਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ� ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਕੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪੈ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਬੱ ਸ ਦੇ ਰੂਟ: #19 ਅਤੇ #119
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ-ਰੇਲਗੱ ਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਐਨ ਈ ਰੰ ਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ
Punjabi / Holter 09.2.13

ਿਮਤੀ: _____________________________________
ਸਮ�: ______________________________________
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲ ਾਕਾਤ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 1 ਿਦਨ ਪਿਹਲ�

ਉਸ ਿਰਕੌ ਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਾਰਨ ਿਨ�ਤ-ਨ�ਮ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ�

ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ:

ਟੈਸ ਟ ਦੇ ਿਸੱ ਿਟਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ:
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ
ਅਤੇ/ਜ� ਫੈਮ ਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸ ਟ ਦੇ
ਿਸੱ ਿਟਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਪੜੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲ ਾਕਾਤ ਤੇ 15 ਿਮੰ ਟ ਪਿਹਲ� ਪਹੁੰ ਚੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟ��ਸਲੇ ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਓ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� �
ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਨਹ� ਛੱ ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਟੈਸ ਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਲਬਰਟਾ
ਹੈਲ ਥ ਕੇਅ ਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ
ਿਦਖਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ� 403-571-8640 ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਰੋਗ ੀ ਡਾਯਰੀ

ਟੈਸਟ ਤ� ਪਿਹਲ�:

ਹੋਰ ਦਰਦ

ਬ�ਹ ਦਾ ਦਰਦ

ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ:

ਿਕਿਰਆ

ਜੀ ਕੱ ਚਾ

ਸਮ�

ਚੱ ਕਰ

ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਧੜਕਣ

ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਿਤਆਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ
ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਮੋਿਨਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸ� ਲਗਭਗ 24 ਜ� 48

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ

ਲੱ ਛਣ
ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ

ਜਰੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਿਹਦਾਇਤ�

ਹੋਰ
(ਵੇਰ ਵਾ)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਰਕੌ ਰਡਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ਾਵਰ ਨਾ ਲਓ ਜ� ਨਹਾਓ ਨਹ� ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਿਗੱ ਲਾ ਨਾ ਹੋਣ
ਿਦਓ।
ਹੋਲਟਰ ਮੋਿਨਟਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿਬਜਲੀ ਕੰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ
ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈ ਕਟ�ੋਡ� ਨੂੰ ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਬੰ ਨੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਚੇਪੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਜ�
ਇਲੈ ਕਟ�ੋਡ ਦੀਆਂ ਤਾਰ� ਨੂੰ ਨਾ ਿਖੱ ਚੋ। ਜੇ ਇਲੈ ਕਟ�ੋਡ ਿਢੱ ਲੀਆਂ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ�
ਉਨ�� ਨੂੰ ਚੇਪੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ।
ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ
ਿਰਕੌ ਰਡ ਕਰੋ। ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਕਸਰਤ, ਚੱ ਲਣਾ, ਲਮਕਣਾ, ਜ�
ਿਮਹਨਤ ਵਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਆਿਦ ਹਨ। ਲੱਛਣ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਛਾਤੀ, ਬ�ਹ,
ਿਗੱ ਚੀ ਜ� ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਦਰਦ; ਧੜਕਣ (ਿਦਲ ਧੜਕਣਾ); ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਾ; ਉਲਟੀ;
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਆਉਣਾ; ਿਚੰ ਤਾ, ਆਿਦ ਹਨ। ਉਦ� ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ
ਿਰਕੌ ਰਡ ਕਰੋ ਜਦ� ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ:
ਹੋਲਟਰ ਮੋਿਨਟਰ� ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜ� ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਿਹਦਾਇਤ�: ਇੱ ਕ ਚੈ�ਕ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣ� ਤੇ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰੋ। ਲੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱ ਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ
ਸਮ� ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ। ਸਮ� ਮੌਨੀਟਰ �ਤੇ ਿਡਿਜਟਲ ਘੜੀ ਤ� ਹੀ ਿਲੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ ਰੋਗੀ ਦੀ
ਜ� ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਘੜੀ ਤ�।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈ ਕਟ�ੋਡ ਦੀਆਂ ਤਾਰ� ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਿਰਕੌ ਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦਰਸ਼ਾਏ ਗਏ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸਮ� ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋ ਜੀ ਕਾਰਡੀਓਡਾਇਗਨ�ਸਿਟਕ ਸ�ਟਰ ਿਵੱ ਖੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ� ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਟੈਕਨੌਲੋ ਿਜਸਟ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ� ਅਤੇ ਿਰਕੌ ਰਡਰ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰੇਗਾ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲੱਖੋ ਜ� ਿਕਸੇ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਵਾਓ ਤ� ਿਕ ਸਟਾਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕੇ।

*** ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਲਟਰ ਮੋਿਨਟਰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ
ਕਾਰਡੀਓਲੋ ਜੀ ਕਾਰਡੀਓ-ਡਾਇਗਨ�ਸਿਟਕ ਸ�ਟਰ ਿਵੱ ਖੇ ਸਵੇਰੇ 7.00 ਅਤੇ 9.00 ਵਜੇ ਦੇ
ਿਵੱ ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।

Punjabi / Holter Monitor

