ਇਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ/ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵੁੱਜੋਂ ਤਹਾਡੇ
ਹੁੱਕ
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ

ਨਾਮ
ਵਾਰਡ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਿਯਚ ਨਰਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਯੋਜਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
ਸਮਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਚ ਇਸਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕਉਵਾਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਨੰ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ) ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਵਦਮਾਿੀ ਵਸਹਤ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਦਾ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
ਅਮਲਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਨਿੱ ਜਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਆਨ ਰਿੱਖੇਿਾ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪਵਹਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਡਾਕਟਰ/ਮਨੋਵਚਵਕਤਸਕ ਅਤੇ ਯੋਿਤਾ ਪਰਾਪਤ
ਨਿਯਤ ਨਰਸ ਨਿਯੁ ਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
। ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਵਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਰਡ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਾਂ
ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ
ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ
ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਢੁਿੱਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੇ
ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਵਕਲਪਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਿਯਤ ਨਰਸ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਦਮਾਿੀ ਵਸਹਤ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਾਂ
ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰੇਿਾ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਕਰਨਿੇ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਿਯਤ ਨਰਸ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੇਿੀ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਸਤਪਾਲ ਵਵਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਕੌਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੇਿੀ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਵਚ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਯੋਜਕ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਣਿੇ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਮਲਣ ਵਾਰਡ ਵਵਚ ਆਉਣਿੇ।
ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤਾਬਚਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੇਿਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਾਰਡ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਮਲਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਾਰਡ ਵਵਚ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਆਵਿਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈਜੇ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਿਿੱਲ ਹੈ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਪਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਨਚੂੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਹੋਰਾਾਂ ਨੂੰ ਕਕਵੇਂ ਦੁੱਸ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਕਕ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ?

ਜੇ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਤੀ ਹੈ ਵਜਸਨੰ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਿਯਤ ਨਰਸ ਜਾਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਸ ਨੰ ਦਿੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਿਾਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਚ ਲਿੱ ਿੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਨੰ ਵਾਰਡ ਦਾ
ਅਮਲਾ ਸਵਚਤ ਕਰੇਿਾ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਵਲਆ ਵਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
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ਇਕ ਿੈਰ-ਰਸਮੀ/ਸਵੈ-ਇਛੁਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਰਡ ਨੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ,
ਵਿਰ ਵੀ ਅਸੀ ਾਂ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਕੁਝ ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਵਵਚ ਰਹੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਇਕ ਦਜੇ ਨੰ
ਜਾਣ ਸਕੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਕ ਵਦਨ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਜਾਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਿਯਤ ਨਰਸ
ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਉਵਾਂ ਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ , ਵਾਰਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ (ਵਜਿੱਥੇ ਲਾਿ ਹੋਏ)
ਵਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਬੰਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਸ ਨੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ
ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਅਮਲੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡ ਤੋਂ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਬੰਿੀ ਵਚੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਨੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਾਂਕਣਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ (ਅਤੇ ਵਜਿੱਥੇ ਢੁਿੱਕਵਾਾਂ
ਹੋਏਿਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ) ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਾਰਡ ਛਿੱਡਣ
ਦੀ ਆਵਿਆ ਨਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਆਵਿਆ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਪੁਵਲਸ ਨੰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲਿੱ ਭਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵਾਰਡ ਵਵਚ ਛਿੱਡ ਕੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਤੁ ਹਾਨੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਵਵਅਕਤੀਿਤ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਉਿੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਿਾ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਨਿਯਤ ਨਰਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ
ਵਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਿੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਵਚ ਵਚਵਕਤਸਾਤਮਕ ਸਮਵਹਕ ਕਾਰਜ, ਵਵਅਕਤੀਿਤ ਕਾਰਜ ਜਾਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈ ਣਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਿੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਖਦ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?

ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਛੁਿੱਟੀ
ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਿਯਤ ਨਰਸ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰੋ। ਅਵਜਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਨਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੰ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ
ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੇ ਨੰ ਸਮਰਿੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕਰਤਿੱਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਨੰ ਛੁਿੱਟੀ ਦਵਾਉਣ ਨਾਲ
ਸਬੰਿਤ ਵਚੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ
(ਅਤੇ ਵਜਿੱਥੇ ਢੁਿੱਕਵਾਾਂ ਹੋਏਿਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ) ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਤਨ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਾਰਡ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਆਵਿਆ ਨਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਵਰੁਿੱਿ ਖੁਦ ਨੰ ਛੁਿੱਟੀ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ
'ਵਚਵਕਤਸਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਵਰੁਿੱਿ ਛੁਿੱਟੀ' ਦੇ ਿਾਰਮ ਉਿੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ
2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਵਚ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਵਵਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਿਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਿਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਟਰਿੱਸਟ ਵਨਕੋਟੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀਆਾਂ ਵਚਵਕਤਸਾਵਾਾਂ ਸਬੰਿੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ
ਵਸਿਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛਿੱਡਣ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਿਯਤ ਨਰਸ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰੋ।
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ਤਲਾਸ਼ੀਆਾਂ
ਵਚਵਕਤਸਕ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਅਮਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਵਅਕਤੀਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਾਂ ਿੈਰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਵਵਚ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁਿੱਵਤਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਤੁ ਹਾਨੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਭਣ ਵਾਲੇ ਕੁਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 ਵਕੀਲ

ਵਕੀਲ ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੈਰ-ਰਸਮੀ/ਸਵੈ-ਇਛੁਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ
ਵਨਰਣੇ ਲੈ ਣ ਵਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ।

 ਗੇਟਸ਼ੀਡ (Gateshead)







ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੈਂਟਰ ਿੌਰਥ (Advocacy Centre North) ਟੈਲੀ: 0191 235 7013
www.advocacycentrenorth.org.uk
ਿੌਰਥ ਟਾਇਨਸਾਇਡ (North Tyneside)
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ (Independent Advocacy) ਟੈਲੀ: 0191 259 6662
www.iant.org.uk
ਿੌਰਥੂੰਬਰਲੈਂ ਡ (Northumberland)
ਅਡੈ ਪਟ (ਨਾਰਥ ਈਸਟ) (Adapt, North East) ਟੈਲੀ: 01434 600 599
www.adapt-ne.org.uk
ਸਾਊਥ ਟਾਇਨਸਾਇਡ (South Tyneside) ਅਤੇ ਕਨਊਕਾਸਲ (Newcastle)
ਾਂ ਸ (Your Voice Counts) ਟੈਲੀ: 0191 478 6472
ਯਅਰ ਵੋਇਸ ਕਾਊਟ
www.yvc.org.uk
ਸੂੰਡਰਲੈਂ ਡ (Sunderland)
ਟੋਟਲ ਵੋਇਸ ਸੁੰਡਰਲੈਂ ਡ (Total Voice Sunderland) ਟੈਲੀ: 0191 543 7890
www.totalvoicesunderland.org
ਕੋਰਮ ਵੋਇਸ (Coram Voice) - ਨੋਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ
ਕੋਰਮ ਵੋਇਸ (Coram Voice) ਟੈਲੀ: 0808 800 5792
www.coramvoice.org.uk
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਵਾਇਸ ਐ ਾਂਡ ਲਾਇਜ਼ਨ ਸਰਕਵਸ (ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਸ) (Patient Advice and Liaison
Service, PALS)
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡਵਾਇਸ ਐਾਂਡ ਲਾਇਜ਼ਨ ਸਰਵਵਸ ਇਕ ਗੁ ਪ੍ਤ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਾਂ ਐਨ ਐਸ
ਐਚ (NHS) ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੂੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮਿੱਵਸਆਵਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਨੰ ਤੁ ਰੰਤ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟਰਿੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵਚ ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਸ (PALS) ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਸ (PALS) ਦੇ
ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 ਟਾਇਨ ਦੇ ਦੁੱਖਣ ਕਵਚ (South of Tyne): 0800 328 4397 ਜਾਾਂ 0191 566 7074 (ਸੁੰਡਰਲੈਂ ਡ/ਸਾਊਥ
ਟਾਇਨਸਾਇਡ) ਜਾਾਂ 0191 441 6616 (ਿੇਟਸ਼ੀਡ) (ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 9 - ਸ਼ਾਮ 5)
 ਟਾਇਨ ਦੇ ਉੁੱਤਰ ਕਵਚ (North of Tyne): 0800 032 0202 (ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 9 - ਸ਼ਾਮ 4.30)
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ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਸ (PALS) ਨੰ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਸੂੰਡਰਲੈਂ ਡ/ਸਾਊਥ ਟਾਇਨਸਾਇਡ
(Sunderland/South Tyneside)
ਿਾਰਡਨ ਲਾਿੱਜ (Garden Lodge)
ਹੋਪਵੁਿੱਡ ਪਾਰਕ (Hopewood Park)
ਵਾਟਰਵਰਕਸ ਰੋਡ (Waterworks Road)
ਰਇਹੋਪ (Ryhope)
ਸੁੰਡਰਲੈਂ ਡ (Sunderland), SR2 0NB

ਉੱਤਰੀ ਟਾਇਿ ਖੇਤਰ (North of Tyne areas)
ਉੱਤਰੀ ਟਾਇਨ ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਸ (North of Tyne PALS)
ਸਾਨੰ ਇਿੱਥੇ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜੋ: 01670 511 098
ਸਾਨੰ ਇਿੱਥੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ: northoftynepals@nhct.nhs.uk

ਗੇਟਸ਼ੀਡ (Gateshead)
ਟਰਾਾਂਨਵੈਿੱਲ ਯਵਨਟ (Tranwell Unit)
ਕੁਇਨ ਐਵਲਜ਼ਾਬੈਿੱਥ ਹਾਸਪੀਟਲ (Queen Elizabeth
Hospital)
ਵਵੰਡੀ ਨਕ ਰੋਡ (Windy Nook Road)
ਿੇਟਸ਼ੀਡ (Gateshead), NE10 9RW
ਜਾਾਂ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੀ ਏ ਐਲ ਐਸ (PALS) ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
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ਹਵਾਲਾ
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ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੰ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Patient Information Centre) ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਨੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਰਪਾਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬਰੇਲ, ਆਵਡਓ, ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਨਯੋਿ, ਬੀ
ਐਸ ਐਲ (BSL) ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵਚ) ਵਵਚ ਉਪਲਬਿੱਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਟੈਲੀ: 0191 246 7288
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨਿਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ
ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ ਟਰਿੱਸਟ
2018 ਕਾਪੀਰਾਇਟ, ਨਾਰਥੰਬਰਲੈਂ ਡ, ਟਾਇਨ ਅਤੇ ਵੀਅਰ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਿਾਊਡ
ਹਵਾਲਾ, PIC/361/1118 ਨਵੰਬਰ 2018 ਸੰਸ6
www.ntw.nhs.uk

ਟੈਲੀ: 0191 246 7288
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NTWNHS

@ntwnhs
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