ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਤਤਕਾਲ ਗਾਈਡ

ਇਸਦੀ ਚੋ ਣ ਕ ਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ?

ਜੇ ਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋ ਲੇ ਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ
ਤੁ ਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ (NHS)
ਮੁ ਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਹੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤਣਾਅ, ਸਮੇ ਂ ਅਤੇ ਪੈ ਸੇ ਦੀ
ਬੱ ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਕ ਸ਼ਾਂ ਤ, ਚੰ ਗੀ-ਰੌ ਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ ਹਾ
ਜਿੱ ਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੋ ਗੇ

ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ

ਕਾਲਾਂ ਮਹਿਫੂ ਜ਼ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਹਨ

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇੱ ਕ ਚਾਰਜਡ ਕੰ ਪ ਿਊਟਰ, ਕੈ ਮਰੇ
ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੋ ਨ ਵਾਲਾ ਟੈ ਬਲੇ ਟ ਜਾਂ
ਸਮਾਰਟਫੋ ਨ

ਇਸ ਦੁ ਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕ ੀਤਾ ਗਿਆ

ਓਵਰਲੀਫ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ
ਫੰ ਡ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ

ਯੋ ਗਦਾਨ ੀ

ਸੈ ਟ ਿੰ ਗ ਕਰਨਾ
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ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਲਿਖਤੀ ਸੁ ਨੇ ਹਾ
ਰਿਮਾਈਂ ਡ ਰ ਭੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਮੁ ਲਾਕਾਤ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫਟਵੇ ਅਰ ਤੋ ਂ
ਜਾਣੂੰ ਹੋ ।

ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ
ਲਾਭ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਲ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਦੀ
ਇਕ ਸੂ ਚੀ ਬਣਾਓ।
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ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੋ ਨ
ਨੰ ਬਰ ਦੀ ਪੁ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰ ਪਰਕ ਟੁ ੱ ਟ ਗਿਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ

ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਣਗੇ ,
ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਲੋ ਕਹੋ ਜਾਂ
ਹੱ ਥ ਹਿਲਾਓ
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ਜੇ ਕਰ ਸਭ ਕੁ ਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਾਲ
ਆਹਮਣੇ -ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮੁ ਲਾਕਾਤ ਵਾਂ ਗ
ਮਹਿਸੂ ਸ ਹੋ ਵੇ ਗੀ

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁ ਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ,
ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਦੁ ਖਦਾਈ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ
ਤੁ ਸੀਂ ਸਕ੍ ਰੀਨ ਕੈ ਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਕੁ ਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਡਿਸਕਨੈ ਕਟ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ , ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰਾਂ ਗੇ

13

14

15

16

ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁ ਲਾਕਾਤ,
ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਹਮਣੇ -ਸਾਹਮਣੇ ਮੁ ਲਾਕਾਤ
ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ ਗੇ

ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਾਂ ਗੇ

ਭਵਿੱ ਖ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈ ਕ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁ ਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮਾਂ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂ ਦ ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਈਮੇ ਲ ਕਰਾਂ ਗੇ , ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮੁ ਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਈਮੇ ਲ, ਲਿਖਤੀ ਸੁ ਨੇ ਹਾ ਜਾਂ
ਪੱ ਤਰ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂ ਦ ੀ
ਹੋ ਵੇ ਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ
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ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁ ਲਾਕਾਤ ਤੋ ਂ ਕੁ ਝ ਮਿੰ ਟ ਪਹਿਲਾਂ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸੌ ਫ਼ਟਵੇ ਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰੋ ,
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲਿੰ ਕ
ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
9

ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋ ਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵੇ ਲੇ ਸਕ੍ ਰੀਨ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ
ਦੇ ਖੋ , ਇੱ ਥੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੈ ਮਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧਾ ਦੇ ਖਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

