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ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਾਂ ਹਤਆਰੀ 

 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਨੋਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪਰਭਾਵੀ ਦ-ੋਤਰਫ਼ਾ ਸੂੰਚਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਹਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਾਾਂਤ, 

ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹਹਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਹਵਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਢੁਕਵੀਂ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਸਬਦਾਾਂ ਹਵਚ, ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਿਆਨ ਹਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦ ਸਹਰਆਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਆਨ ਰਿੱਖੋ। 

(1) ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਾਂ 

1. ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਹਵਿੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੂੰ ਹਰਕਾਰਡ ਕਰ,ੋ ਹਜਵੇਂ ਹਕ: 

 ਰੋਗ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ  

 ਲਿੱਛਣ (ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਭਾਰ, ਹਪਸਾਬ ਅਤੇ ਮਲ ਦੀ ਰੂੰਗਤ/ਗੁਣਵਿੱਤਾ, ਦਰਦ, ਭੁਿੱਖ, ਮਾਨਹਸਕ ਸਹਥਤੀ, ਸਰੀਰਕ 

ਸਕਤੀ, ਮਾਸ-ਪੇਸੀਆਾਂ ਦਾ ਅਿਰੂੰਗ, ਆਹਦ) 

 ਇਹ ਲਿੱਛਣ ਹਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਹਕੂੰਨੇ ਵਾਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਹਤਹਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹ ੈ

 ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਹਤਹਾਸ 

2. ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ: ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਨਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ 

 ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ੋਜਾਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ 

 ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਡੈੀਕਲ ਸਮਿੱਗਰੀ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ ਪੜਹ ੋ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਰੋਗੀ ਸੂੰਸਾਿਨ ਕੇਂਦਰ ਹਵਿੱਚ ਜਾਓ। 

 ਹੋਰ ਰੋਗੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰ ੋਜੋ ਇਿੱਕ ਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਾਂ ਪੀਹੜਤ ਹਨ। 

 ਅਸਪਿੱਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਿੱਚ ਹਵਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ੋ

3. ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸੂੰਬੂੰਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ/ਕਲੀਹਨਕ ਨ ੂੰ ਸ ਹਚਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੂੰ ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 

(2) ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਹਦਨ 

1. ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਜੋ ਦਵਾਈਆਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸ ਚੀ, ਸਾਾਂਭ ਕੇ ਰਿੱਖੇ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਟੈਸਟ ਹਰਪੋਰਟ(ਟਾਾਂ), ਐਕਸ-ਰ ੇਹਫਲਮ(ਮਾਾਂ), 

ਮੈਡੀਕਲ ਹਰਪੋਰਟ(ਟਾਾਂ) ਆਹਦ ਨ ੂੰ ਨਾਲ ਹਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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2. ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਚ ਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹਨ: 

i. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਹਲੀ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਹਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਮੈਨ ੂੰ ਹਕਹੜੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹ?ੈ ਹਕਹੜ ੇਇਲਾਜ ਉਪਲਿੱਬਿ ਹਨ? 

 ਹਕਹੜ ੇਇਲਾਜ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੂੰਦਾ ਹ?ੈ 

 ਕੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਚਿੱਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹ?ੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਆਸਾਰ ਹਨ? 

 ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ ਹਕਵੇਂ ਪਰਭਾਹਵਤ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ 

 ਇਸ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹ?ੈ 

 ਇਲਾਜ ਹਵਿੱਚ ਹਕਨਹਾਾਂ ਸਮਾਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? ਮੈਂ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਹਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? 

 ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਹਥਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਮੈਨ ੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ii. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਫਾਲੋ-ਅਿੱਪ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਮੇਰੀ ਹਬਮਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸਹਥਤੀ ਹ?ੈ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਹਥਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬ  ਪਾਇਆ ਜਾ ਹਰਹਾ ਹ?ੈ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਕਵੇਂ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ 

ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਕਵਲ ਹਨ? 

 ਕੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਹਨ? ਦਵਾਈ ਹਕਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹ?ੈ ਕੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜ ੇ

ਪਰਭਾਵ ਹਨ? 

 ਮੈਨ ੂੰ ਹਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗੇਗਾ ਹਕ ਮੇਰੀ ਹਬਮਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਹਬਹਤਰ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਾਹਪਸ ਹੋਣਾ ਜ ਗੁੂੰਝਲਤਾ? 

 ਕੀ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਕਵਲ ਸਿਾਰਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੈ? 

 ਮੈਨ ੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਹਵਿੱਚ ਬਹੁਿੱਤਾ ਵਿੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਹਿਤ ਹ?ੈ ਮੈਨ ੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ? 

iii. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਥਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹ ੈਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਮਾਰ ਹ ੋਜਾਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਕਹੜ ੇਹਹਿੱਸ ੇਹਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹ?ੈ 

 ਬਾਅਦ ਹਵਿੱਚ ਹਕਹੜ ੇਲਿੱਛਣ ਹੋਣਗ?ੇ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਲਿੱਛਣ ਅਸਥਾਈ ਜਾਾਂ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ? ਕੀ 

ਇਸ ਨ ੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

 ਜੇ ਇਸ ਨ ੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਿੱਬਿ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਆਸਾਰ ਹਨ? 

 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੁਣ ਹਕਹੜਾ ਇਲਾਜ ਉਪਲਿੱਬਿ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਆਸਾਰ ਹਨ? 

 ਕੀ ਕੋਈ ਅਹਜਹਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਲਿੱਛਣਾਾਂ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਦਰਦ) ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

 ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹ ੋਹਕ ਮੇਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਹਕਹੜਾ ਇਲਾਜ ਢੁਕਵਾਾਂ ਹ?ੈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? ਮੈਨ ੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
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(ਹਿਆਨ ਹਦਓ: ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹਸਰਫ਼ ਸੂੰਦਰਭ ਲਈ ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦ ੇ

ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਸੋਿ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 

(3) ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੂੰਕ 

1. ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ; ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਹਕੂੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਰਹਹੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਹਕਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਹੁੂੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਦ ੇਕੀ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਲਖੋ। ਆਪਣੀ ਫਾਲੋ-ਅਿੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਹਿਤ ਹਰਕਾਰਡ ਪੇਸ ਕਰ।ੋ 

2. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਸੁਹਵਿਾ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਰੂੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ ਸ ਹਚਤ ਕਰ।ੋ 

3. ਚੂੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਥਤੀ ਬਾਰੇ ਹਵਸਤਾਰ ਹਵਿੱਚ ਹਵਚਾਰ ਕਰ।ੋ 

 

(4) ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਸਝੁਾਅ 

 ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਦਾ ਉਦਸੇ ਸਪਿੱਸਟ ਰ ਪ ਹਵਿੱਚ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਨ ੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਹਸਸ ਕਰ।ੋ 

 ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣ ਦਿੱਸੋ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਹਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਚ।ੋ 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕੋਈ ਸਮਿੱਹਸਆ ਹ,ੈ ਹਚੂੰਤਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛਣ ਦੀ ਕੋਹਸਸ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਹਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਵਾਲ ਹਫਰ 

ਤੋਂ ਪੁਿੱਛੋ। 

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰਸਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਿੱਛੋ। 

 ਜੇਕਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਵਿੱਚ ਹਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਨਾਲ ਹਲਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਵਿੱਲੋਂ  

ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਖਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਹਿਆਨ ਹਦਓ, ਟੀਚਾ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰ।ੋ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

