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P ،ےدرد�P�	��QB? ںF�  ٹ�، وزن,Fن ٹ
P ��8� �?JL6 �BT� ،0ٹ��U( ، ،ن
P V�

ے �� ور�� �F;�ر��P�	7	 ��
��ہ �N��� ،) �+�8ہ 	�(� ��
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پ(�پ �� �QFه� �� �Fں ا�- �X�Qار 

��وں �� >�7  '�W �� '�?� ہے۔ ��
Z? �	 �ٹF�� 
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ٹ� �� �F;�ہ �\� ہ
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پ �ے �P� �Fں ا��
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� 7	 ��
ں ہٹ� F اcت �ے ��?b اہ��Xے وا�ےں اور ��
پ �ے ذر��ہ 	ہF ہ	ہ�Xن �F"ے?ے ہFں ?
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اcت �ے �پ 	 d�Qا� ?�ر�P �� پ �ے �پ� �ورت �ے دوران، �پ �� ڈا�ٹ�e� ا��Q"پ �� ا��
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ن �P ،درد دوا m6دا 
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 F�F� �B+ �,�
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'ہ �� � �ے دو^�ر ہFں '7 �ے �=ے ���

 @�ورت 	ڑ ��"� ہے۔

 

ا�� ���ں۔Pت �� در��
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 اس �J/�ت �ے دوران �
�� ��ت �;F� bDں ہ ��ے ?
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ن P ن���')Haemorrhage) (ن �ہ��
P :(' ے��� 7	 ��
	 �Uا 

ا� ?yF8e �� '�?� ہے ?Fp ���?ے ہFں 
ہFں 	��� '� ��"� ہے ?
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ن @�ور� ہ
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  �ے �ٹ�ے �ے �=ے ?���F د� '�?� ہے۔�Hذ �,=�ہ
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 د��0?� ہے۔ اس �Fں F� VDpں ^ VPز -?  

 
X� ارQ�ڈ
;\��	
��� �ے ذر��ے �����ہ) (Sigmoidoscopy (و�� ��F�X� -�
ر� �����ہ �ے : )ا�6 A����

 V��F� ے=��;F�ے �Fں �ے ��?�F� b '�ا��N� ے� �	
��

�
  �V �0�و�ہ ��Q ہ
?� ہے۔�ے۔ �ہ �
 

�	
��

�
� �

ر� �����ہ : ����6 �� V,/ ے �ے �اس�� 	QFا ��
Z? �� �
ٹFڈ �پ �� �ڑ� �F�;� -�=ے ا

U�ا�6 �
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 ہ1 ��ن ہ
ں؟
 GTA�و�� �	
ا��ڈو��
	- ?��F� -Fں ہ;�رے ��ہ� ) .GTA Endoscopy Services Inc(5 ا- ا��ڈو��

�ہ �� �ہ�رت اور ?D��ہ 	4F ��?� ہے۔ ا���ر��گ ;<)Scarborough ( ٹ درہ�م,�) West Durham(اور و

/J<رروا��� -	

ڈو����
ر� �����ہ اور ا�
ں �
 ا"��رں �Fں �ڑ� �� �ے 6U
� Q�;"'�p ں �ے
Fے�  
G�
  �� ���Fد 	ڑ�۔GTAت �ے ^0ٹ��را د��ے �ے �=ے � او/+

 
Gہ���ٹ ���Fٹ�F� ����- )�F��) Rouge Valley Centenary Hospitalد� +
ر 	� رگ و,�� b?�� ے� 


ر� �وںڈا�ٹ��6 Vہ ��
۔ ہ;�رے ��'< �� ٹVF �پ ?ے ہFں����ہ اور ?yF8e �ے >Jوہ ��0 6�اہV �� �ے �7F ہ
 V� ے� V� ج �ے �=ےJ< ے� �,�F� ے� ��ہ �ور�
، @�ورت 	ڑے 	�، �ڑ� �;p Q�Q' ل
;e� ے� ��'�� 

 >�  6�اہV ����"� ہے۔�ہ
��Fت?�
 

6
ن��۔ �پ  �� ا"�8ب ��?ے ہ� 6�ق �� ��eہQہ ���ں Uے �GTAپ ا	�ے ا��ڈو��
	� �ے �=ے  ��  ��ل 	ہ
 ،-? �HاQہ\ے �ے دوران G��p ��دہ ?��ون �ے �ے �� ��F� -�Fں ���ے وا�� ��GTA   �� ہ �پ�;<

 �HاQہ\
'ہ ���	@�ور��ت �� ? �
 ز ��?ے ہFں۔
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  ?� ��ر��0م روڈ�H401ہ�اہ  

 
 Hا �F��F� �? ں ��ر��0م روڈF� ل�;��
 	�Fو 

 
 �e�ق �Fں ��F�F� روڈ 	� 

 
 �F� رت ��ر��0م اور�;<�Fہے m/وا �	ے 
 � �ے �

 
 Milner Ave., Suite 920, Scarborough, ON 305: 	"ہ 

 
416.321.3883: 6
ن   

 
 	�ر��� �� >J/ہ >;�رت �ے �"GZ ہے۔ 	ہ�ے �0Uٹے �ے �=ے 	�ر��� ��� ہے۔

 
�ہ ��رروا�� ����p اور �رام �ے ��ے �ے �=ے در��ر و/� د 

ں �L�
ر 	� �� '�?� ہے۔ ?;�م ��+ �<
;D�

�ں۔ �N�رہ و/� 	� �پ �� ��رروا�� ��ے �ے �=ے ہ� �;�< �
4H �� 3-2وہ�ں �� m/
 �0Uٹے ر��ے �� ?

ں �� +�ح، اس �Fں �FP�? �0� ہ
��"� ہے۔ ��اہ ��م �B� ر�F0ں۔Fرروا��� �B+ م�;? >�F� ،�U ے��' 


