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ਅਕਤੂਬਰ, 23, 2019 
ਸਤਤਕਾਰਯੋਗ {ਮਰੀਜ਼/ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ} 
ਤਵਸ਼ਾ: ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਬਰਾਂਡ ਤਵਚ ਤਬਦੀਲੀ  

 
 
{ਅਸੀਂ} ਇਹ ਤਲਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਤਚਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਤਕ ਬੀ.ਸੀ. ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ (ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਪਰੋਗਰਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਸੈਂਡੋਜ਼ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤ ੇਸੌਖੇ ਤਰੀਕ ੇਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੁਰੱਤਖਆ ਨੰੂ ਤਿਆਨ ਤਵਚ ਰੱਖਤਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਗ/ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।   

 
 

ਸੈਂਡੋਜ਼ ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਤਨਤ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੂਤਬਆਂ ਤਵਚ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤ ੇਤਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਹੋਰ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਯਮਬੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਸੁਰੱਤਖਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿੀਆ ਕਵਾਤਲਟੀ ਦ ੇਹਨ।  ਇੱਕ ੋਦਵਾਈ ਦ ੇਕੈਨੇਡਾ ਤਵਚ ਕਈ ਬਰਾਂਡ 
ਤਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਸੁਤਨਸ਼ਤਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਤਰਆ ਂਦ ੇਫ਼ਾਇਦ ੇਇੱਕ ੋਤਜਹ ੇਹਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਤਰਆ ਂਦੀ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਪਰੋਗਰਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਂਡਜ਼ੋ ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤਵਚ ਵਾਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਜ਼ਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਤਜ਼ਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਹਤ ਸੁਿਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਰਾਂਡ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ  ਤਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੋਤਖਆ 
ਪੜਤਾਤਲਆ ਅਤ ੇਪਰਮਾਤਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਸੈਂਡੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਤ ੇਤਕਸੇ ਨਵੇਂ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਨਵੇਂ, ਹੋਰ ਜਾਂ ਅਣਤਕਆਸੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ 
ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਕਲੀਤਨਕ ਤ ੇਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੰਬਰ 19, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹ ੋਜਾਏਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕਲੀਤਨਕ ਤਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਕਰੇਗੀ।  ਇਹ ਇਸ 
ਗਲ ਤ ੇਤਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਘਰ ਤਵਚ ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਪਰੋਗਰਾਫ ਤਕੰਨੀ ਪਈ ਹ ੈਅਤ ੇਕਲੀਤਨਕ ਤਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੀ ਹੈ।  ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਸੈਂਡੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਤਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਲੈਵਲ ਚੈੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਲਈ ਕਲੀਤਨਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਤਨਕ ਤਵਚ ਅਗਲੀ ਤਵਜ਼ਟ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 
ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਲੈਣੀ ਹ ੈਤਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਤਨਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 
ਫ਼ੋਨ ਤ ੇਤਵਚਾਰ ਤਵਮਰਸ਼ ਕਰ ਸਕ।ੇ  ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਤਨਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ 
ਤਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਦਾ ਤਕਹੜਾ ਬਰਾਂਡ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ।  
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕ ੇਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ: 

 ਬੀ.ਸੀ. ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੈਬਪੇਜ ’ਤੇ ਜਾਓ www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch 
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੀਤਟੰਗਾਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤਵਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤ ੇਆਪ ਤਮਲ ਕੇ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch 

ਤ ੇਉਪਲਬਿ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਹਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸੁਆਲਾਂ ਅਤ ੇਤਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਤਫ਼ਕਰ ਦ ੇਸਾਨੰੂ ਤਸੱਿਾ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿੀਰਜ ਅਤ ੇਤਮਲਵਰਤਨ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
 
ਸ਼ੱੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਤਹਤ, 
[ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ]                                  [ਕਲੀਨਿਕ ਿਰਸ]                                                                      [ਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ] 
 
  

[Traditional Chinese] 此文件載有非常重要的資訊，請於下列網址選讀繁體中文

版的信函:  

[Simplified Chinese] 本文件包含非常重要的信息。请访问下面的网站查看本信

函的简体中文版： 

[Punjabi] ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਵਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕ ੇਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤਵਚ 

ਪੜਹਣ ਲਈ ਹੇਠ ਤਦੱਤੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: 

[Tagalog] Ang dokumentong ito ay may mahalagang-mahalagang impormasyon. 
Mangyaring bisitahin ang website sa ibaba upang Mabasa ang sulat sa Tagalog: 

[French] Ce document contient des informations importantes. Veuillez visiter le site 

ci-après pour lire la lettre en français : 

[Website Link] 

http://www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch
http://www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch

