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ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ; ਏਲ.ਏਮ.ਸੀ.ਸੀ ; 

ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਪੀ, ਮਈ 2001 ਿਵੱਚ ਸਰੀ-ਪਨ� ਰਮਾ ਿਰੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ 

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੂਨ 05 2001, ਡਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ 

ਚੀਮਾ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ (Minister of 

State for Mental Health), B.C. ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਪ�ੀਸ਼ਦ (Executive Council for the Government of B.C.) ਦੇ 

ਮ�ਬਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 26 2004 ਨੰੂ, ਉਹ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਰਾਜ 

ਮੰਤਰੀ (Minister of State for Immigration and Multicultural Services) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨ� ਨ�  ਿਵਿਨਪਗ ਅਤੇ ਿਦਹਾਤੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ I ਉਹਨ� ਨ�  

ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਿਵੱਚ ਬੈਚਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ� ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ I ਉਹਨ� ਨ�  

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਵ Newfoundland ਿਵੱਚ ਇਨਟਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਸਕਾਟੂਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚ 

ਰੇਿਜ਼ਡਨਟ (resident) ਸਨ। 1992 ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੈਨ� ਡਾ ਦੇ 125 ਮੈਡਲ ਨਾਲ 

ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਫੁੱ ਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾ. ਚੀਮਾ ਸਥਾਨਕ 

ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਰੇਡੀਓ ਸੋ਼ਅ ਿਵੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰੀ, ਬੀ. ਸੀ. ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੇਡੀਸਨ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਰਵਾਰ ਪ�ੈਕਿਟਸ, ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 

ਿਵਭਾਗ (Department of Family Practice, UBC) ਿਵੱਚ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਹਾਇਕ ਪ�ੋਫੈਸਰ (Clinical Assistant 

Professor) ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਕਾਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ, ਿਡਜੀਟਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਵ 

ਮੈਡੀਸਨ, ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ (iCON South Asian Division Digital Emergency 

Medicine, Faculty of Medicine, UBC) 
 
ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਭਾਰਤ-ਜੰਮੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਜ ੋਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ MLA ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। 

 

   ਸੈਸ਼ਨ:            ਸਟ�ੋਕ ਬਾਰੇ ਬੁਿਨਆਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਆਪ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ 

         ਉਦੇਸ਼:             1. ਸਟ�ੋਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਸਟ�ੋਕ ਹੋਣਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?   

2.    ਮ� ਆਪਣੇ ਸਟ�ੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਘਟਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?  



3.    ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਦੇਸ਼� ਤ� ਦਵਾਈਆਂ ਕੈਨ� ਡਾ ਤ� ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ 

4.    ਮੇਰੇ ਸਟ�ੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮ� ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ 

ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

5.    ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਆਪ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ 

ਿਬਹਤਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਤਾਰੀਖ:                    ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 26 ਮਾਰਚ, 2022 
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