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This leaflet is available in your language.
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ਇਹ ਪਰਚਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਰਸੈਪਸਵਿਸਟ ਿੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਕਰੋ ਜੀ.

 ہمارے استقبالیہ براہ کرم دریافت.یہ کتابچہ آپ کی زبان میں دستیاب ہے
.کریں
এই প্রচারপত্র আপনার ভাষায় পাওয়া যায়. আমাদের ররদেপশরনস্ট রিজ্ঞাো
করুন.
Ev belavok li zimanê xwe de derbasdar e; Ji kerema xwe ve lêkirin me bipirsin.
Buuggan yar waxaa loogu heli karo luqaddaada. Fadlan weydii naga soodhaweeyaha.
. رجاء سألت موظف االستقبال لدينا.هذہ النشرة متوفرة في لغتك
Acest prospect este disponibil în limba dumneavoastră. Vă rugăm să cereți recepționer noastre.
Bu broşür kendi dilinizde mevcuttur. Lütfen resepsiyonistimize sorun.
此宣传册以您的语言提供。请问我们的接待员。

ਵਬਿਸਡੌਕ (BrisDoc)ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਪਰੋਿ ਸੇਧ
ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬ੍ ਿੱ ਚ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਬ੍ਿਤ, ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਅਤ ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਚਤ ਮਬ੍ਹਸੂਸ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬ੍ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸ ੈ-ਮਾਣ ਨੂੁੰ ਰਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣਾ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬ੍ਮਆਰ ਦਾ ਅਟੁਿੱ ਟ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਬ੍ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਸੈਪਸ਼ਬ੍ਨਸਟ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛੋ।ਹਾਲਾਂਬ੍ਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਨਿੱਜੀ ਮੁਆਇਬ੍ਨਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਦੀ
ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਬ੍ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਕਸੇ ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਲਈ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਰਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੇ

ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋ।ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਧਆਨ ਬ੍ਦਓ, ਬ੍ਕ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੁੰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ੀ
ਮੁਆਇਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਬ੍ਹਣ ਲਈ ਕਬ੍ਹਣ ਾਸਤੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੁੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਬ੍ਕ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਮੌਜੂਦ ਰਬ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਬ੍ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ

ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਹ ਕਬ੍ਹਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬ੍ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਨੂੁੰ ਮਨਹਾਂ ਕਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

ਬ੍ਕਸੇ ਰਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਮਾਤਾ/ਬ੍ਪਤਾ ਜਾਂ
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਬ੍ਕ ਅਬ੍ਜਹੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬ੍ਜਿੱ ਿੇ ਅਬ੍ਜਹਾ ਢੁਕ ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕੁੰਮਲ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਸੈਪਸ਼ਬ੍ਨਸਟ ਨੂੁੰ ਕਹੋ ।

ਸ਼ੈਪਰੋਿ ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਇਿੱ ਕ ਅਬ੍ਜਹਾ ਬ੍ ਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ

ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ

ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ,

ਦੋ ਾਂ, ਦਾ ਸਾਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਕਸੇ ੀ ਗਲਤਫ਼ਬ੍ਹਮੀ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ

ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬ੍ ਿੱ ਚ

ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਹਿੱ ਦ

ਤਿੱ ਕ ਕਾਨੂੁੰਨੀ ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਆ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ
ਲਈ ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਸ਼ੈਪਰੋਿ ਕੌ ਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਦੀ ਭੂਬ੍ਮਕਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬ੍ਕਸੇ ਮੈਂਰਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਬ੍ਜ ੇਂ ਬ੍ਕ ਪਤੀ,
ਪਤਨੀ, ਪਾਰਟਨਰ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, ਮਾਤਾ/ਬ੍ਪਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਨਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਬੁੱ ਚੇ ਸ਼ੈਪਰੋਿ ਿਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਵਿਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਿਾਲੇ ਮਆਇਿੇ ਦੌਰਾਿ ਮੌਜਦ ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹਿਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਬਹਤ ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹੂੰ ਦੇ।

ਬ੍ਜਿੱ ਿੇ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਕੋਈ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਪਾਰਟਨਰ, ਬ੍ਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਆਇਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ
ਬ੍ ਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਬ੍ਹਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਿੱ ਜੋਂ ਭੂਬ੍ਮਕਾ ਬ੍ਨਭਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬ੍ਹਮਤੀ ਮੁੰ ਗੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਬ੍ਨਿੱਜੀ ਮੁਆਇਨੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱ ਬ੍ਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਬ੍ਮਕ ਬ੍ਭੁੰ ਨਤਾ ਿੱ ਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਧਆਨ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਬ੍ ਰੋਧੀ
ਬ੍ਲੁੰਗ ਾਲੇ ਪਬ੍ਰ ਾਰਕ ਮੈਂਰਰ (ਜਾਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ) ਲਈ ਕੁਝ ਬ੍ਨਿੱਜੀ ਮੁਆਇਬ੍ਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਬ੍ਹਣਾ ਮੁਸ਼ਬ੍ਕਲ ਜਾਂ
ਅਢੁਕ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਕਸੇ ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਪਬ੍ਹਲਾਂ ਜਾਂ ਰਾਅਦ ਬ੍ ਿੱ ਚ, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ

ਦਰਬ੍ਮਆਨ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਬ੍ਨਿੱਜੀ ਗਿੱ ਲਰਾਤ - ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬ੍ਰਨਾਂ - ਲਈ ਿੱ ਖਰੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੁੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਬ੍ਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਬ੍ਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸੀਂ ਵਬਿਸਡੌਕ ਸ਼ੈਪਰੋਿ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਨੂੁੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰ ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ

ਅਬ੍ਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੁੰ ਆਪਣੇ ੇਰਬ੍ ਆਂ ਬ੍ ਿੱ ਚ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਲਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਮੁਆਇਨੇ ਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬ੍ ਿੱ ਚ ਰਬ੍ਹਣ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੁੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਬ੍ਨਿੱਜੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਕਾਉਚ ਦੇ ਬ੍ਸਰ ਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਆਇਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੁਬ੍ ਧਾਜਨਕ ਜਾਂ ਰੇਚੈਨ ਕਰਨ ਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬ੍ਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਅਤੇ
ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਿ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬ੍ਗਆ ਦੇ ਬ੍ਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜੇ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਕੋਈ ਅਬ੍ਜਹਾ ਬ੍ ਹਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬ੍ਜਸ ਨੂੁੰ ਉਹ ਅਢੁਕ ਾਂ ਮਬ੍ਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਜ਼ੁੰ ਮੇ ਾਰੀ
ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਬ੍ਕ ਉਹ ਬ੍ਡਊਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੁੰ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰਪੋਰਟ ਕਰਨ।

ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਡਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਬ੍ਰਿਸਡੌਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਰਰਾਂ ਨੂੁੰ ਢੁਕ ੇਂ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਬ੍ਸਖਲਾਈ ਬ੍ਦਿੱ ਤੀ ਹੁੁੰ ਦੀ
ਹੈ।

ਬ੍ ਰਲੇ ਮੌਬ੍ਕਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਬ੍ਜਹਾ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋ ੇ ਢੁਕ ੇਂ ਬ੍ਲੁੰਗ ਦਾ ਹੈ ।ਅਬ੍ਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬ੍ ਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੁੰ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਰਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਢੁਕ ਾਂ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ

ਅਪਾਇੁੰ ਟਮੈਂਟ ਨੂੁੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਰਰ ਉਪਲਰਧ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

