
ਸਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਰਪੋਰਟ 2015/2016 
ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਕਸਮ ਦੀ ਕਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ



ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਪਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਰਰਮਆਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਏ 
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ, ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਰਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਸ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 
ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਰਦਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰੁਨੇ ਗਰੱੁਪ ਨੰੂ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਰਵਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾਉਣ 
ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਰਿਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਰਪਆ ਹੈ ਰਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਰਵਉਂਰਤਆ ਅਤੇ ਰਡਜ਼ਾਈਨ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਰਬਹਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਰਵੱਚ ਰਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ 
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਿਨ-ਅੰਕਰੜਆਂ ਰਵੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਰਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ 
ਰਕ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਰਕਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ 
ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਬਸਤਰਰਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕੱਰਿਆਂ 
ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿੱਥੇ ਰਧਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਢਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਕ 
ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਰਵੱਚ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਮਲੇ – ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋਂ ਿਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੇਰੜਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਰਿਹੇ ਪਰਿਗੋਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਡੀਕ ਸਰਮਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਮਾਨਤਾ-ਪਰਿਾਪਤ ਸਰਵਤੋਮ ਪਰਿਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਰਮਆਂ 
’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਬਹਤਰ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਰਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰਬਿਾਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸਟਰਿੀਮਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਰਬਹਤਰ ਤਾਲਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰਵੱਚ ਸਧੁਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ 
ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਲ ਰਮਲੇ।

ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 955 ਹੋਰ ਰਬਸਤਰਰਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ 221 ਲੰਬੀ-ਰਮਆਦ 
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਬਸਤਰਰਆਂ, ਰਮਸੀਸਾਊਗਾ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸਹਤ ਕਲੱਬਾਂ ਰਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਿ ਸੁਰਵਧਾਿਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰੱਖੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪਰਿੋਿੈਕਟ ਕੀਤੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ 
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਰਵੱਤ 
ਮੰਤਰੀ MPP ਚਾਰਲਸ ਸਾਉਸਾ ਦੁਆਰਾ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ $5 ਰਮਲੀਅਨ ਗਰਾਂਟ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਕੇ 
ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਵਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 
ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਰਵੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿੋਿੈਕਟ 
ਬਾਰੇ ਪਰਿਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੰੂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ। 

ਿਦ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ 
ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਹਮ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਰਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਿ 
ਨੰੂ ਰਵਉਂਤਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਡੀ ਪਰਿਰਕਰਰਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੋਂ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਕਰਨਾ 
ਿਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ 
ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੋਂ ਮੌਿੂਦ ਰਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਰਪਛਲੇ 
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 
ਟਾਊਨ-ਹਾਲ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੱਚ ਭਾਗ ਰਲਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਰਪਤ ਕਾਰਿ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਦਆਲੂਪਣ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਤਰਿੀਹ ਅਤੇ 
ਭਰਵੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਰਵੱਚ $32.14 ਰਮਲੀਅਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਿਹੜਾ ਵੇਗ ਅਸੀਂ ਅੱਿ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਦਭੁੱ ਤ ਅਮਲੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ, 
ਨਰਸਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਰਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਰਸਰਖਆਰਥੀਆਂ, ਸਵੈਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਬਨਾਂ 
ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।  ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਸ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। 
ਇਕੱਰਿਆਂ ਰਮਲਕ ੇਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਮਖੁੀਆਂ ਅਤੇ CEOs ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼

ਈਡਵਾਰਡ ਸਲੈਰਿ,  
ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਿ, 
ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼

ਰਮਸ਼ਲ ਡੀਈਮਨੂੈਅਲ,  
ਪਰਿਜੈ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ CEO,  
ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼

ਸਟੀਵ ਹੋਸਕੀਟ,  
ਪਰਿਜੈ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਂ CEO, 
ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ 
ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਲਨ ਸਾਲਡਾਨਹਾ,  
ਚਅੇਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰਿ, ਰਟਰਿਲੀਅਮ 
ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
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OUR RESULTS

ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਿਨਾ
ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਸਾਡਾ ਰਮਸ਼ਨ 

ਸਾਡੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸ

ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ

ਗੁਣਵਤਾ  • ਪਹੰੁਚ  • ਰਟਕਣਯੋਗਤਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਿੀਹਾਂ

ਸਰਵਉੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜ਼ਰਬਾ • ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਹੀ ਸਥਾਨ, ਸਹੀ ਸਮਾਂ • ਖੋਿ, ਕਾਢ ਅਤੇ ਰਸੱਰਖਆ 
ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 

ਦਇਆ  • ਸ਼ਰਿੇਸ਼ਿਤਾ  • ਹੌਂਸਲਾ 

ਅਸੀਂ ਅਰਿਹੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਮਾਰਪਆਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਢ ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼ਵਾਸ 

ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਟੀਮ-ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਵੱਚ 

ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਬਾਹਰੀ-ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ – 
ਐਬੂਂਲੇਟਰੀ ਸੰਭਾਲ 

ਰਬਸਤਰੇ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੋਂ ਦਾਖਲੇ 

ਿਣਪੇੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਵਭਾਗ ਰਵੱਚ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ

ਰਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੱਕੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਤੱਕ ਰਦਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 
ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਿੋਗਰਾਮ 
ਕਰਕੇ, 46 ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਗਆ ਹੈ

ਮਰੀਜ਼ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ

ਸਾਡੇ ਨਤੀਿੇ 

ਰਚਰਕਾਲੀਨ ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਦਾਖਰਲਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ 
ਰਵਭਾਗ ਰਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਵੱਚ ਕਟੌਤੀ 

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਰਵੱਚ ਰਦੱਤਾ 
ਰਗਆ ਧਨ (ਰਮਲੀਅਨ) 

 ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਂਬਰ 

ਸਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਰਟੰਗ 
ਅਤੇ ਟਾਕ ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 
ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚੋਂ ਫੰਡ 

ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੇ 

ਸਰਿਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਰਕਰਰਆਵਾਂ 



  ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ   

ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ 
ਅੰਤਰ-ਕਨੈਕਟਡ ਪਰਿਣਾਲੀ ਦੀ ਰਸਰਿਣਾ ਕਰਨਾ
ਰਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ
ਰਦਲ ਦੀ ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਰਿਹੇ 
ਪਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਰਚੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
“ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਣਾ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣਾ ਸੀ,” ਇਹ ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਰੌਂਡਾ ਦਾ, ਰਿਸਨੇ 
THP ਦੀ ਰਮਸੀਸਾਉਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਈਟ ਰਵਖੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਕੁਆਡਰੱਪਲ 
ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਿਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। “ਮੈਨੰੂ ਪਰਹਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ 
ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਰਕ ਰਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।”

ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਐਰਲਜ਼ਾਬੈਥ ਹੋਮ ਕਅੇਰ ਰਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਨਵਕੇਲੀ 
ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਿਦ ਰਦਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਰਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਿਨਾ 
ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ੂਸੰਭਾਲ ਟੀਮਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

“ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰਸਰਿਣਾ ਕਰਨ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿੋਂ ਇਕੱਰਿਆਂ ਕਾਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,” ਇਹ 
ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਰੀਟਾ ਫੇਰਨੱਜ਼ਾ ਦਾ, ਿੋ ਸੇਂਟ ਐਰਲਜ਼ਾਬੈਥ ਰਵਖੇ ਚੀਫ ਰਬਿਨਸ ਆਫੀਸਰ/
SVP ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁੰ ਿੀ ਟੀਮ-ਕਾਰਿ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਐਰਲਜ਼ਾਬੈਥ ਅਤੇ THP ਦੋਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਰਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਐਰਲਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ 

ਟੈਬਲੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਸੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ THP ਦੀ ਰਦਲ ਸਬੰਧੀ ਟੀਮ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰਬਨਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਵਭਾਗ ਰਵੱਚ ਿਾਣ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਫਕਰਾਂ ਦਾ ਰਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਿਦ ਰੌਂਡਾ ਨੰੂ ਸਰਿਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਗਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 24-ਘੰਟੇ 
ਚਾਲੂ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਐਰਲਜ਼ਾਬੈਥ 
ਨਰਸ ਨੰੂ ਰੌਂਡਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਰਿਆ। ਨਰਸ ਨੇ ਰੌਂਡਾ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਫੋਟੋ 
THP ਨੰੂ ਭੇਿੀ, ਰਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਿਨ ਨੇ ਸੰਭਾਰਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੌਂਡਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਿਵੀਜ਼ ਫੈਕਸ ਕਰ ਰਦੱਤੀ, ਰਿਸਨੇ 
ਇਲਾਿ ਨੰੂ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਰਟਆਂ ਰਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਦੱਤਾ। ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਰਬਹਤਰ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਰੌਂਡਾ ਅਗਲੇ ਰਦਨ ਵਧੀਕ ਪੈਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਿਨ ਨੰੂ 
ਰਮਲਣ ਲਈ ਕਲੀਰਨਕ ਗਈ। 

ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਔਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-
ਕਨੈਕਟਡ ਪਰਿਣਾਲੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਸਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋਨੋਂ  ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਗਰਦ ਰਵਵਸਰਥਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।

ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਰਤੰਨ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਿਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ 
ਰਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਕਝੁ ਕ ੁਰਵੱਚ ਰਕਸਮ 
2 ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਾਂ ਪਾਏ ਿਾਣ ਕਰਕੇ, ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ 
ਿਾਣਦੀ ਸੀ ਰਕ ਇਸਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਵੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ ਨੀਂਹ ਦਾ 
ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਮਸ਼ਨ ਏਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਮੈਡਾਵੀ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਮਲੀ $1.25 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਨਾਲ, 
ਡਾਕਟਰ ਈਆਨ ਜੈ਼ਨਲੀਆ, ਿੋ THP ਰਵਖੇ ਪੀਡੀਐਟਰਰਕ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨੋਲੋਰਿਸਟ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਡਾਕਟਰਾਂ, ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ ਨੇ 2015 
ਰਵੱਚ ਰਕੱਡਰਫੱਟ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕਲੀਰਨਕ ਨੰੂ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦ-ੋਸਾਲਾ 
ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ-ਕੇਂਦਰਤ ਭਾਰ ਦੇ ਪਰਿਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿੋ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਰਕਸਮ 2 
ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਹੌਰਲਸਰਟਕ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਵਿੋਂ ਰਵਉਂਰਤਆ, ਰਕੱਡਰਫੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਕ, ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਰਮਕ ਪਰਿਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਗਣਤੀ-ਰਮਣਤੀ ਰਵੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, 
ਇਲਾਿ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਸ਼ੇਸ਼-ਰਵਉਂਤਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਵੇਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਗਰੱੁਪ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰਕਰਰਆ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱ ਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਦ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਭਰਵੱਖ ਵਾਸਤੇ 
ਕਾਰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਮਾਂਡਾ ਦੇ ਰਪਤਾ ਿੀ ਕਰਹੰਦੇ ਹਨ “ਇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ 
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਰਦਖਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।” “ਇਹ ਿਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿੇਰਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਰਰਹਾ 
ਹੈ। ਅਮਾਂਡਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਰਕਰਰਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ – ਉਸ ਰਵੱਚ ਲੋਹਰੜਆਂ ਦੀ ਊਰਿਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ-ਕੁੱ ਦਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਹੈ ਿੋ ਿੀਵਨਭਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।”

ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਮਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਤੀਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੀਰਨਕ ਦੇ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 
ਪਰਿਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕੱਡਰਫੱਟ ਦਾ 
ਉਪਿਣਾ ਅਿੇ ਵੀ ਿਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਓਨੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੰਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਨਰਰਵਘਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਬੱਰਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ
ਿੀਵਨਭਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਰਿਣਾ ਕਰਨਾ



  ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ   
ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹੁੰ ਚਾਂ
2015 ਰਵੱਚ, ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਹਾਸਪੀਟਲ ਐਲਡਰ 
ਲਾਈਫ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (HELP) ਦਾ ਰਮਸੀਸਾਉਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਰਡਟ 
ਵੈਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਰਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। “ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿੋ 
ਯ.ੂਐੱਸ. ਰਵੱਚ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ 
ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਕਾਰਿ-ਪਰਿਣਾਲੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,” ਇਹ ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਿੋਆਨੇ ਚੇਨ, ਮੈਨੇਿਰ, ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸਰਰਵਸਜ਼ 
ਐਡਂ ਪਰਿਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦਾ।

ਿਦ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਬੁਢਾਪੇ ਸਬੰਧੀ ਰਸਖਲਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਹਯੋਗੀ ਰਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡੈਲੀਰੀਅਮ ਿਾਂ ਪਤਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ 
ਨੇਰੜਓਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਕੰਨ੍ਹ ੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਲੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬੌਰਧਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਰਿਆਂ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਰਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਿਨਾ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ ਰਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਦੇ ਰਦਮਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ  ਮਨੋਰੰਿਕ ਰਕਰਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹੇਲੀਆਂ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬਸਤਰੇ 
ਰਵੱਚ ਿਾਂ ਕੁਰਸੀ ਰਵੱਚ ਬੈਿੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱਚ ਤਕੜੇ ਬਣ ੇਰਕਹਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

“2011 ਰਵੱਚ ਰਮਸੀਸਾਉਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵਖੇ ਸ਼ਰੂੁ 
ਕੀਤੀ HELP ਦੀ ਨੀਂਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਮਾਨਤਾ 
ਪਰਿਾਪਤ ਸਰਵਤੋਮ ਪਰਿਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।”

ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਰਸਹਤ ਰਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨਾ
ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਆਫ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਰਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਡਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ 
ਹਾਸਪੀਟਲ ਫਾਰ ਰਸੱਕ ਰਚਲਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ, THP ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸੱਰਟਆਂ 
ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਧਆਨ-ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਿੋ ਮਾਨਰਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰਬਮਾਰੀ ਦੋਨਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਕਾਈਐਟਰੀ ਅਲਾਈਸਂ (MPA) 
ਰਸਹਤ ਨੰੂ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹੁੰ ਚਾਂ ਰਡਜ਼ਾਈਨ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਕਰਵਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।

ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਰਵੱਚ, ਕਈ MPA ਪਰਿਿੈੋਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਦੇ ਨਾਲ THP ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ 
ਕਈ ਕਦਮ ਉਿਾਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰ ਚ ਰੋਕਥਾਮ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ 
ਡੈਲੀਰੀਅਮ ਦਾ ਿਲਦ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਿਬੰਧਨ ’ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਡੈਲੀਰੀਅਮ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਿਰਹਰਾਓ, ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਰਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਬੌਰਧਕ ਰਵਕਾਰ ਨਾਲ ਿੁੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਯੋਰਗਕ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਰਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰ ਚ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਆਵਾਗੌਣ ਅਤੇ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

THP ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸੱਰਟਆਂ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ-
ਕੁੜੀਆਂ ਰਵੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦਾਨੀਸਤਾ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 
ਦੁੱ ਗਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਇੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਰਵਕਲਪ ਅਕਸਰ ਦੂਿੇ 
ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨੋਂ  ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦੇ 
ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਰਸਰਿਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ ਅਤੇ ਗੌਰਡਨ ਐਡਂ ਡੋਨਾ ਫੀਨੇ ਰਿਹੇ ਦਾਨੀਆਂ 
ਦੀ ਰਦਆਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ $5 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਫੀਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ 
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਕਾਈਐਟਰੀ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, 
MPA ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਸਰਿਣਾ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ ਿੋ ਮਾਨਰਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰਬਮਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।



ਇਕੱਰਿਆਂ ਰਬਹਤਰ ਅਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਕਤੇ ਰਬਹਤਰ। 2015 ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ 
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਲਗੱਡ ਇਰਤਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਵੀ – ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਮਰਰਪਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕ ੇਹੋਇਆ।

ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 113 ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਵਸੈਵੇੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕ ੇਸਾਡੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੱਕ – ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਸੈਵੇੀਆਂ 
ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਮਹੁਾਰਤ ਅਤੇ ਪਰਿਰਤਭਾ ਦਾ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਤੰਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ 
ਸਮਰਥਨ ਰਵੱਚ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ 47,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਾਨ ਰਦੱਤੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰਦਆਲਪੂਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ $32.1 ਰਮਲੀਅਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਿੋ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ 
ਰਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਤੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਪੀਡੀਐਟਰਰਕਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਰਵੱਚ ਬੱਰਚਆਂ 
ਦੇ ਲੈਮਨਏਡ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈਕ ੇਫੀਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਮਡੈੀਕਲ ਸਾਈਕਾਈਐਟਰੀ ਨੰੂ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਰਡਨ ਐਡਂ ਡੋਨਾ ਫੀਨੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਾਂਤਰਣਕਾਰੀ $5 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਤੋਹਫੇ 
ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ – ਅਣਰਗਣਤ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਰਦਨ, ਉਸ ਅਰਹਮ ਕੰਮ ਰਵੱਚ 
ਆਪਣਾ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਿਤਾਇਆ ਰਿਸਨੰੂ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਦਆਲਪੂਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਰਤੰਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਰਵੱਚ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 
ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ 47,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਾਨ ਰਦੱਤੇ।

ਰਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ  
ਇਕੱਰਿਆਂ ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ – ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ


