
ਐਕਸ-ਰ ੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ-ਰ ੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦਾ ਸਕਨੈ)। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਿਈ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰ ੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਤੁਹਾਨ ੁਸਾਹ 
ਿੈਣ ਲਿਚ ਮਸ਼ੁਕਿ ਹ ੈਜਾਂ ਛਾਤੀ ਲਿਚੱ ਦਰਦ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹ ੋਤਾਂ ਬਾਹਂ ਜਾਂ 
ਿੱਤ ਦ ੇਐਕਸ-ਰ ੇਿਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਸੀਟੀ ਸਕਨੈ 
ਸੀਟੀ ਸਕਨੈ ਦ ੇਦਰੌਾਨ, ਕਲੰਿਉਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਐਕਸ-ਰ ੇਲਚੱਤਰ 
ਇਕ ੋਸਮੇਂ ਿੈਣ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ

ਕੀਤ ੇਗਏ ਲਕਸੇ ਿੀ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ ਲਿਚਾਰ ੇ
ਜਾਣਗੇ।

ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਵਹਣਾ 
ਕੁਝ ਿੋਕ ਜੋ ਈਡੀ ਲਿਚ ਆਉਦਂ ੇਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ  ਹਸਿਤਾਿ ਦ ੇਿਾਰਡ ਲਿਚ 
ਦਾਖਿ ਹਣੋ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਇਹ ਸਲਿਤੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਜੰਨੀ ਜਿਦੀ ਹ ੋਸਕ ੇਸਭ ਤੋਂ ਉਲਚਤ ਿਾਰਡ ਲਿਚ ਿੈ ਜਾਿਾਗਂੇ। ਜੇ 
ਹਸਿਤਾਿ ਲਿਅਸਤ ਹ ੈਇਸ ਲਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰੌਾਨ 
ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਲਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇਭਾਿ ਕਰਦ ੇਰਹਾਗਂੇ।

ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਦ ੇਹਏੋ 
ਹਸਿਤਾਿ ਛੱਡਣ ਨੂੰ  ਲਡਸਚਾਰਜ ਹਣੋਾ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਿਤਾਿ ਤੋਂ 
ਜਾ ਰਹ ੇਹਿੋਗੋੇ ਤਾਂ ਇਕੱ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰ ੇਗੱਿ ਕਰਗੇਾ:

•  ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇਭਾਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤ ੇਫਾਿੋ-ਅਿ (ਉਦਾਹਰਨ- ਦਿਾਈਆਂ 
ਅਤ ੇਮਿੁਾਕਾਤਾ)ਂ

•  ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਲਫਕਟੇ, ਿੱਤਰ ਅਤ ੇਲਨੱਜੀ ਐਕਸਰ ੇਦੀ ਿਾਿਸੀ
•  ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਲਸਹਤ ਸੇਿਾ, ਜਨਰਿ ਿ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਜੀਿੀ) ਜਾਂ ਮਾਹਰ 

ਕਿੀਲਨਕ ਦਾ ਫਾਿੋ ਅਿ

ਉਮੀਦਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ?ੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਡਾਕਟਰਾ,ਂ ਨਰਸਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ

•  ਲਨਮਰ ਅਤ ੇਸਿੀਕ ੇਿਾਿੇ ਹਣੋ
•  ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿ ਆਦਰ ਅਤ ੇਸਲਤਕਾਰ ਨਾਿ ਿੇਸ਼ ਆਓਣ
•  ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਲਿਆਨ ਨਾਿ ਸਮਝਾਓਣ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਿ ਸਮਝਾਓਣ ਲਕ 

ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ
•  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਨਤੀਲਜਆਂ ਅਤ ੇਈਡੀ ਲਿਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਿ੍ਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂ

ਕਰਿਾਉਦਂ ੇਰਲਹਣ 
•  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦੱਸਣ ਲਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਣੋ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹ।ੈ

ਜੇ ਲਕਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਿਤਾ ਲਕ ਕੀ ਹ ੋਲਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਸਟਾਫ 
ਨੂੰ  ਿੱੁਛ ੋ- ਉਹ ਲਕਸੇ ਿੀ ਿ੍ਸ਼ਨ ਦ ੇਉਤੱਰ ਦਣੇ ਲਿਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦ ੇਹਾਂ 
ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਪੀਣਾ 
ਲਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਲਮਿਣ ਤੋਂ ਿਲਹਿਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ-ਿੀਓ। 
ਕੁਝ ਿ੍ਲਕਲਰਆਿਾਂ ਜਾਂ ਇਿਾਜਾਂ ਿਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਖਾਿੀ ਿੇਟ ਰਲਹਣਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਰਕੋਣਾ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਿਖੇੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਲਹਿਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਜਾਂ ਆਿਣਾ 
ਇਿਾਜ ਖਤਮ ਹਣੋ ਤੋਂ ਿਲਹਿਾਂ ਛੱਡ ਲਦਦੰ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਿਲਹਿਾਂ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤ ੇਨਰਸਾਂ ਨਾਿ ਇਸ ਬਾਰ ੇਲਿਚਾਰ ਕਰ ੋਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਕਸੇ 
ਿੀ ਸੰਭਾਲਿਤ ਮਸ਼ੁਲਕਿਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸ ਸਕਣ।

ਫੀਡਬੈਕ / ਸੁਝਾਅ 
ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡ ੇਿਈ ਮਹਤੱਿਿੂਰਣ ਹ।ੈ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਸਟਾਫ ਨੂੰ  ਿੁੱਛ ੋ
ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਕਿੇਂ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦ ੇਹ?ੋ 
ਜੀਪੀ ਅਤ ੇਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਾਮਲਲਆਂ 
ਲਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰਕੈਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ 1800 022 222 
ਜਾ ਂwww.healthdirect.gov.au ਤ ੇਮੁਫਤ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
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ਆਪਣੀ ਵਿਵਿਟ ਵਿਚੱ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ

Punjabi



ਸਿਾਗਤ ਹੈ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ 
ਸਾਨੂੰ  ਅਫ਼ਸੋਸ ਹ ੈਲਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹ ੋਅਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਿਭਾਗ 
(ਈ.ਡੀ.) ਲਿਚ ਆਉਣਾ ਲਿਆ ਹ ੈ।

ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਿੋਕਾਂ ਿਈ ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਿਲਹਿੀ ਿਾਰ ਹਸਿਤਾਿ ਆਉਣਾ ਹ ੈ
ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਇਹ ਲਚੰਤਾਜਨਕ ਤਜਰਬਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ ਹ ੈਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦ ੇ
ਦਰੌ ੇਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕਈੋ ਿ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਿੀ 
ਸਮੇਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ  ਿੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਪਵਹਲੇ ਕਦਮ 
ਇਿਾਜ਼ ਿਈ ਈ.ਡੀ ਲਿਚੱ ਆਉਣ ਿਾਿੇ ਹਰਕੇ ਲਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਲਕਸੇ ਸੀਨੀਅਰ 
ਨਰਸ ਦਆੁਰਾ ਿਲੇਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਉਹ ਿਹੁਚੰਦ ੇਹਨ।

ਨਰਸ ਿੁੱਛੇਗੀ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਈ.ਡੀ ਲਿਚੱ ਲਕਉ ਂਆਏ ਹ ੋਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੁਝ ਮਾਿ ਿੈ 
ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਲਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਦਿ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤ ੇਬਿੱਡ ਿ੍ੈਸ਼ਰ।

ਨਰਸ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰਗੇੀ ਲਕ ਤੁਹਾਨ ੂਲਕਨੰੀ ਜਿਦੀ ਇਿਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੈ
ਇਸ ਗੱਿ ‘ਤ ੇਲਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਨੰੇ ਲਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹ।ੋ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਹੁਚੰਣ ‘ਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਹੁਚੰ ਜਾਂਦ ੇਹ,ੋ ਸਾਡ ੇਸਟਾਫ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹਠੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ 
ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹਏੋਗੀ:

•  ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਅੇਰ ਨੰਬਰ
•  ਕਈੋ ਿੀ ਲਨੱਜੀ ਲਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
•  ਕਈੋ ਿੀ ਿਾਰਲਮਕ ਜਾਂ ਸਲਭਆਚਾਰਕ ਲਿਸ਼ਿਾਸ ਜਾਂ ਅਲਭਆਸ ਲਜਸ 

ਬਾਰ ੇਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦ ੇਹ ੋਸਾਨੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਿਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਸਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇਭਾਿ ਲਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਲਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 
ਹਏੋਗੀ, ਲਜਿੇਂ ਲਕ : 

•  ਤੁਹਾਡੀ ਕਈੋ ਲਸਹਤ ਸਮੱਲਸਆਿਾਂ ਜਾਂ ਦਿਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿੈ ਰਹ ੇਹੋ
•  ਐਿਰਜੀ ਲਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀੜਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹੋ
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹ ੋਜਾਂ ਬਰਸੈਟਲਫਡੀਂਗ ਕਰਾ ਰਹ ੇਹੋ
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਿ ਹੀ ਲਿਚ ਲਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋ
•  ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸਲਿਤੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਿੋ ਲਕਹੜੀ ਸਮਾਲਜਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇ ਭਾਲ 

ਐਬਔਵਰਜਨਲ (ਆਵਦਿਾਸੀ) ਅਤ ੇਟੋਰਸ ਸਟਰਟੇ 
ਆਈਲੈਂਡਰ ਦ ੇਲੋਕ 
ਹਰ ਲਕਸੇ ਨੂੰ  ਿੱੁਲਛਆ ਜਾਿਗੇਾ ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਬਔਲਰਜਨਿ ਜਾਂ ਟਰੋਸ ਸਟਰਟੇ 
ਆਈਿੈਂਡਰ ਮਿੂ ਦ ੇਹ ੋ?’

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਣ ੇਮਿੂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਲਕਸੇ ਐਬਔਲਰਜਨਿ ਸੰਿਰਕ ਅਲਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਇਕੱ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ  ਿੁੱਛ।ੋ

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅੰਗ੍ੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦ ੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਕਸੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੈਤਾਂ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਲਰਸੈਿਸ਼ਨ ਡਸੈਕ 
ਤ ੇਿੱੁਛ।ੋ

ਟ੍ਾਸਂਿੇਲਟਗੰ ਐਡਂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਸੇਿਾ (ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸ਼ਨਿ) ਉਹਨਾਂ ਿੋਕਾਂ ਨੂੰ  
ਮਫੁਤ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਿਾਉਦਂੀ ਹ ੈਜੋ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਿਦ।ੇ 
ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸ਼ਨਿ ਹਰ ਲਦਨ 24 ਘੰਟ ੇਉਿਿਬਿ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ  
131 450 ਤ ੇਕਾਿ ਕਰ।ੋ

ਤੁਹਾਡ ੇਅਵਿਕਾਰ ਅਤ ੇਸੁਰਵੱਖਆ
ਹਿੈਿਕਅੇਰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਆਸਟ੍ਿੇੀਆ ਚਾਰਟਰ ਹਿੈਿਕਅੇਰ ਲਸਸਟਮ ਲਿਚ 
ਹਰਕੇ ਿਈ ਉਿਿਬਿ ਹ।ੈ ਇਹ ਹਰਕੇ ਨੂੰ  ਲਸਹਤ ਦਖੇਭਾਿ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਿੇ 
ਿੋਕਾਂ ਦ ੇਅਲਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਸਮਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਗਆ ਲਦਦੰਾ ਹ।ੈ

ਹਰਕੇ ਨੂੰ  ਈਡੀ ਲਿਚੱ ਸਰੁਲੱਖਅਤ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਰ ੇਐਨਐਸਡਬਿਯੂ 
ਹਸਿਤਾਿਾਂ ਲਿਚੱ ਲਹਸੰਾ ਿ੍ਤੀ ਜ਼ੀਰ ੋਸਲਹਣਸ਼ੀਿਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ 
ਮਤਿਬ ਹ ੈਲਕ ਲਹਸੰਾ, ਗਾਿ੍ਾਂ-ਕਢੱਣ , ਿਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਰੁਲਿਿਹਾਰ ਦੀ 
ਆਲਗਆ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਲਜਹੜਾ ਿੀ ਲਿਅਕਤੀ ਲਹਸੰਕ ਜਾਂ ਬਦਸਿੂਕੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
ਉਸਨੂੰ  ਸਟਾਫ, ਸਰੁਲੱਖਆ ਜਾਂ ਿੁਲਿਸ ਦਆੁਰਾ ਉਿੋਂ ਜਾਣ ਛੱਡਣ ਿਈ ਲਕਹਾ 
ਜਾਿਗੇਾ।

ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ?
ਮੈਂ ਇਥੇ ਵਕਨੰਾ ਵਚਰ ਰਹਾਗਂਾ ?
ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਜੰਨਾ ਜਿਦੀ ਹ ੋਸਕ ੇਿਖੇੇਗਾ। ਲਜਆਦਾ ਲਬਮਾਰ ਿੋਕ ਿਲਹਿਾਂ 
ਿਖੇੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰੌਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹਿੋਗੋੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਾਜ ਸ਼ਰੁ ੂ
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਲਿਚ ਕੁਝ ਦਿਾਈਆਂ (ਲਜਿੇਂ ਲਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ) ਜਾਂ 
ਟੈਸਟ (ਲਜਿੇਂ ਐਕਸ-ਰ)ੇ ਸ਼ਾਮਿ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।

ਸਾਨੂੰ  ਹਸਿਤਾਿ ਦ ੇਲਕਸੇ ਹਰੋ ਲਹਸੱੇ ਤੋਂ ਲਕਸੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ  
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਇਹ ਿਖੇਣ ਲਿਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ 
ਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਕਸ ਦਖੇਭਾਿ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ।ੈ

ਤੁਸੀਂ ਲਕਨੰਾ ਸਮਾਂ ਰਕੁਗੋੇ ਇਸ ਗੱਿ ‘ਤ ੇਲਨਰਭਰ ਕਰਗੇਾ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਲਿਚੱ 
ਲਕਉ ਂਆਏ ਹ ੋਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਕਸ ਦਖੇਭਾਿ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ।ੈ

ਬਹਤੁ ੇਿੋਕ ਜੋ ਈਡੀ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਚਾਰ ਘੰਲਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਅਲਜਹਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਟੈਸਟ ਅਤ ੇਸਕਨੈ 
ਵਕਹੜ ੇਟੈਸਟ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ? 
ਕੁਝ ਿੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਈਡੀ ਲਿਚੱ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਆਮ ਤਰੋ ਤ ੇਇਹ ਲਤਨੰ ਟੈਸਟ - ਖੂਨ ਦ ੇਟੈਸਟ, ਐਕਸਰ ੇਅਤ ੇਸੀਟੀ ਸਕਨੈ ਹਨ।

ਖੂਨ ਦ ੇਟੈਸਟ 
ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਲਮਿਣ ਤੋਂ ਿਲਹਿਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਿੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਿਣੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਦਜੂੀ ਿਾਰ ਿੀ ਖੂਨ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਮਹਤੱਿਪੂਰਨ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ ੋਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਈੋ 
ਪਲਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਬਮਾਰ ਹ ੋਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇਤੁਰਤੰ ਲਕਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਜੇ ਮੇਰ ੇਕਈੋ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ? 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈ.ਡੀ. ਲਵਚੱ ਹੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਲਸਹਤ 
ਪੇਸੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਵੋਗੇੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇਭਾਲ 
ਕਰਗੇੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕਈੋ ਪ੍ਰਸਨ ਹਨ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਸਾਨੰੂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੱੁਛੋ। 
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