ਆਮ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਜ- ਿਸਡੇਸ਼ਨ (ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਤ< ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਜ0 ਿਸਡੇਸ਼ਨ ਤ4 ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਪ@ਟ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨ0 ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ Hਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇ।
ਇਸ ਸਮ$ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨ, ਨੂੰ:
■ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ, ਉਹਨ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਲੋ ਕ, ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ@ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
■ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹ@ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹ@ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
■ ਖਾਣਾ ਨਹ@ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹ@ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
■ ਕੋਈ ਅਿਹਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹ@ ਲੈ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵ$ ਉਹਨ, ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
■ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਪਬਿਲਕ ਫ਼ੋਰਮ, Kਪਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤM ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
■ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹ@ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਰOਤੇਦਾਰ ਜ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦM ਉਹਨ, ਨੂੰ
ਉਹਨ, ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਸਡੇਸ਼ਨ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜ, ਆਮ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਹਨ, Kਤੇ ਕੋਈ ਪSਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ Tਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦM ਉਹ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ,
ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ@ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜ, ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼, ਨੂੰ ਉਨW, ਦੇ ਇਲਾਜ ਤM ਬਾਅਦ ਥੋੜWਾ ਡੌਰ-ਭੌਰ
ਅਤੇ ਅਸਿਥਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਹਨ, ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਨੂੰ ਪSਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
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ਸਪੱ Oਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ@ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤੱ ਕ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੱ ਕ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮ$ ਦੌਰਾਨ ਉਨW, 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਿਮਲ

ਸਕਦੀ ਹੈ◌ੈ ਿਕ ਜਦM ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤM ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਤ, ਉਹ ਿਕਵ$ ਸੰ ਭਾਲਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਬਸਤਰੇ
ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤ, ਕੁਝ ਲੋ ਕ, ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗੇ।

ਮJ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜ0 ਿਰ@ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦ4 ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ0?
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਹਨ, ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਉਦM ਹੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦM ਉਹ ਪSਿਕਿਰਆ ਤM ਚੰ ਗੀ ਤਰW, ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ
ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸ@ ਉਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ Kਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਿਕ[ਿਕ ਮਰੀਜ਼, ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਆਮ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਜ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤM ਬਾਅਦ
24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਗੱ ਡੀ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ@ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ@ 18 ਸਾਲ ਤM ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਯੋਗ
ਬਾਲਗ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨ, ਨੂੰ ਆਦਰO ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਕਾਰ ਜ, ਟੈਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ - ਨਾ ਿਕ ਪਬਿਲਕ ਟS,ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ।
ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਸਚਾਰਜ (ਛੁੱ ਟੀ) ਦਾ ਸਹੀ ਸਮ, ਨਹ@ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਿਕ[ਿਕ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜ, ਸਰਜਰੀ
ਤM ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰਨ, ਨਾਲM ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ, ਲ^ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ,ਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ, ਜ,
ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਰਨਿਫਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ@ ਹੈ, ਤ, ਇੱ ਕ ਵWੀਲਚੇਅਰ ਪSਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ, ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟS,ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜ, ਿਰOਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਲਖਤੀ ਿਹਦਾਇਤ, ਦੇਣਗੇ, ਿਜਹਨ, ਿਵੱ ਚ ਇਹ Oਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
■ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ’ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
■ ਪSਿਕਿਰਆ ਤM ਬਾਅਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਉਨW, ਦੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ,
■ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੰ ਤਾਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ਼ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ, ਉਹਨ, ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ
ਨਹ@ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੰਬਰ
■ ਉਹ ਕੰ ਮ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪSਿਕਿਰਆ ਤM ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹ@ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
■ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ$ ਿਕ ਦਰਦ ਤM ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ
■ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ, ਹਦਾਇਤ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜ, ਿਰOਤੇਦਾਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਪੜWਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ,ਦੀ
ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜ0 ਿਰ@ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ Kਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨ, Kਤੇ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪSਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤ, ਕੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨ, ਨੂੰ:
■ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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■ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਿਥਰ ਹਨ ਤ, ਿਬਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੁਰਨਾ-ਿਫਰਨਾ ਨਹ@ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਆਦਰOਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤM ਬਚਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
■ ਆਪਣੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤM ਰਾਹਤ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ, ਦੀ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
■ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨ, ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨ0 ਨੂੰ ਕੀ ਨਹM ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਐਨੱਸਥੈਿਟਕ ਜ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤM ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤਕ ਉਹ ਸਪOਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨ, ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ Kਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਮ$ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨ, ਨੂੰ:
■ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ, ਉਹਨ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਲੋ ਕ, ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ@ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
■ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹ@ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹ@ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
■ ਖਾਣਾ ਨਹ@ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹ@ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
■ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹ@ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
■ ਕੋਈ ਅਿਹਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹ@ ਲੈ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵ$ ਉਹਨ, ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
■ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਪਬਿਲਕ ਫ਼ੋਰਮ, Kਪਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤM ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I
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ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸ: ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ: ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ: ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਅਸ: ਇਸ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਨਹ: ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਫ਼ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਚੇ / ਗਾਈਡ ਵਜK ਵਰਤ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੇ / ਸਲਾਹ ਵਜK ਨਹ: ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ / ਿਕਸੇ ਵੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹ: ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬੇਦਾਵੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/punjabi).
ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ / Translators without Borders ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮਊਨਟੀ ਵਲK ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ
ਕੁਆਲਟੀ / ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਲੱਥੇ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ
ਿਵਆਿਖਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਅਸ@ ਇਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਆਵ, ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ@ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨW, ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:
patientinformation@rcoa.ac.uk
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