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ਇੱ ਕ ਸੁਨ�ਹਾ - ਉਨ�� ਲਈ ਜੋ ਓਪਨ-ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਹਨ
ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ,
ਪੈਸੇਿਫਕ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ� ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ
ਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰ ਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ�ਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚਾਲੇ , ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਸਮ�
ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਥਕ ਮਾਨਿਸਕ ਿਦਲਾਸਾ ਅਤੇ ਹ�ਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਨੁਭਵ ਤ� ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਵ� ਨੂੰ ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤ� ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਜਸ ਦੀ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ-ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮ�ਬਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਅਸ� ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ�
ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹ�।
ਹ�, ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱ ਖਣਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮ�ਬਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਅਤ ਨਹ� ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱ ਦੇ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ ਤ�
ਤੁਸ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਪਛੋਕੜ - ''ਫਸਟ ਓਪਨ-ਹਾਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲ� ਡ
ਅਤੇ ਗਲਫ਼ ਆਈਲ� ਡ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1973 ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਰ�ਚ 1986 ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ� ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸ�ਝੀ ਕੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੜੀ ਹੈ - ਓਪਨ ਹਾਰਟ
ਸਰਜਰੀ ਉਪਰੰ ਤ ''ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ''
ਪੈਸੇਿਫਕ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱ ਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1988 ਿਵੱ ਚ
ਬੀ. ਸੀ. ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮ�ਬਰ ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਜ�ਦੇ ''ਹਾਸਪੀਟਲ ਿਵਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ'' ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਟੀਮ
ਮ�ਬਰ ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼� ਪਾਸ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹਾਸਪੀਲਟਲਜ਼
- ਸ�ਟ ਪਾਲ'ਜ਼, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਰੌਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮ� ਤ� ਇਨ��
ਿਵਿਜ਼ਿਟੰ ਗ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਅਰਮੇਨਲ� ਡ ਦੇ ਉਨ�� ''ਫੀਡਰ'' ਹਸਪਤਾਲ� ਤੱ ਕ ਵੀ ਵਧਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਜੱ ਥੇ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਿਹੱ ਤ ਟਰ�ਸਫਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮ� ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਮਾਨੀਟਿਰੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਪੈਸੇਿਫ਼ਕ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
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ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮਨ�ਰਥ ਹਨ * ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਹ�ਸਲੇ ਅਫ਼ਜਾਈ ਅਤੇ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ
ਸਰਜਰੀ ਉਪਰੰ ਤ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਹ�ਸਲਾ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ।
* ਆਪਣੇ ਿਛਮਾਹੀ ਿਨਊਜ਼ ਲੈ ਟਰ ''ਪੈਸੇਿਫਕ ਹਾਰਟ ਬੀਟ'' ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ
ਗੌਲਫ਼ ਟੂਰਨਾਮ�ਟ ਰਾਹ� ਉਨ�� ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ� ਕਰਨਾ, ਿਜਨ�� ਦੀ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵ।ੇ
* ਉਨ�� ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ� (ਸੰ ਗਠਨ�) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਿਜਨ�� ਦੀ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜ� ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵੇ।
* ਮਰੀਜ਼� ਦੇਿਗਆਨ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ-ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੇਤ
ਦਾਨ ਦੇ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੋਿਮਆਂ ਤ� ਫੰ ਡ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ।

ਪੈਸੇਿਫ਼ਕ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲ� ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਭੇਜ ਕੇ, ਮ�ਬਰ ਬਣਨ ਿਹੱ ਤ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬੀ. ਸੀ. ਹਾਸਿਪਟਲਜ਼ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਰਡੀਅਨ ਿਵਭਾਗ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੋਹਾ (ਪੈਸੇਿਫਕ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਟੈਕਸ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟ ਪ�ਾਪਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ� ਮੇਲ ਰਾਹ� ਭੇਜੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਿਵਜ਼ਟਰ
ਨਾਮ...............
ਫੋਨ................
ਪੋਹਾ - ਪੈਸੇਿਫਕ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਹਾਰਟ-ਬੀਟ

