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ਕੈਨ� ਡਾ ਤ	 ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਹੀਮਡੋਾਇਲਿਸਸ  

ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੁਿਨਟ ਚੁਨਣ ਲਈ ਚੈਕ-ਿਲਸਟ   

Checklist for choosing a safe dialysis unit
 

ਇਸ ਚੈਕ-ਿਲਸਟ `ਚ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਹੜੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ! ਜ( ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੁਿਨਟ ਸਟਾਫ਼ ਤ! 

ਪੱੁਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤ( ਜੋ ਇੰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਤ! ਬਿਚਆ ਜਾ 

ਸਕੇ । 

ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤ	 ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 6 ਮਹੀਨ�  ਪਿਹਲ$, ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜ( ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਿਮਲੋ (ਜੋ ਿਕ ਓਸ 

ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੁਿਨਟ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ/ ਆਪਣਾ 

ਡਾਇਲਿਸਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਵ0ਤ ਬਨਾ ਰਹੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਹੇਠ 

ਿਲਖੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛੋ ।  

ਕੀ ਭਾਲ ਕਰ ੋ  

ਜਦ! ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਜ( ਦੋਸਤ ਯੂਿਨਟ ਦਾ ਦੌਰਾ 

ਕਰਨ ਜਾ5ਦਾ ਹੈ ਤ( ਉਸਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 

ਕੀ ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੁਿਨਟ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਾਲਾ 

ਿਦਸਦਾ ਹ ੈ? 

� ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਚੀਜ਼( ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਖਲੇਰਾ ਨਹ/ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪੈਰ ਲੜਖੜਾ ਜਾਣ l  

� ਯੁਿਨਟ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ5ਦਾ ਹੈ । 

� ਫ਼ਰਸ਼ ਜ( ਦੀਵਾਰ( ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ (ਤਰਲ) ਛਲਕਣ ਦੇ 

ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ/ ਹਨ ।   

 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ `ਚ (ਥੇ ਓਨ+ , ਰਸ਼ੋਨੀ ਹੈ ਤ$ ਿਕ ਸਟਾਫ਼ 

ਚੰਗੀ ਤਰ+$ ਵੇਖ ਸਕੇ ? 

� ਡਾਇਲਿਸਸ ਕੈਥੇਟਰ ਜ( ਸੂਈਆ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ:( ਵੇਖਣ ਜੋਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ । 

 

ਕੀ ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੁਿਨਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧ	ਦੇ ਹਨ ? 

ਿਲਕਿਵਡ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ( ਦਾ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: 

� ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਤ! ਪਿਹਲ(  

� ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਤ! ਬਾਅਦ  

� ਉਪਕਰਨ( ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ  

� ਦਸਤਾਨ�  ਪਾਉਣ ਤ! ਪਿਹਲ(  

� ਦਸਤਾਨ�  ਉਤਾਰਨ ਤ! ਬਾਅਦ  

 

ਕੀ ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੁਿਨਟ `ਚ ਸਹੀ ਤਰ+$ ਦੇ ਿਸੰਕ ਅਤੇ ਹੱਥ 

ਧਣੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ? 

� ਸਾਫ਼ ਚਲਦਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

� ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਹੈ>ਡ ਕਲੀਿਨੰਗ ਜੈਲ) ।  

� ਿਲਕਿਵਡ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਲੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।  

Punjabi 



 

 

 

 

ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੁਿਨਟ ਚਨੁਣ ਲਈ ਚੈਕ-ਿਲਸਟ – ਚਲਦਾ ਹ ੈ  

Checklist for choosing a safe dialysis unit – continued 
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� ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਗ ਅਲਗ 

ਿਸੰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ l 

 

ਕੀ ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੁਿਨਟ ਸਟਾਫ਼ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਫ਼ 

ਦਸਤਾਨ�  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

� ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਤ! ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ਼ ਦਸਤਾਨ�  ਲਾਹ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧ!ਦੇ ਹਨ । 

� ਸਟਾਫ਼ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਤ! ਪਿਹਲ( ਸਾਫ਼ ਦਸਤਾਨ�  

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  

ਪੁੱ ਛਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

ਇਸ ਭਾਗ 'ਚ ਓਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜ ੋਿਕ ਤੁਸ/ ਇੰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ 

ਨੰੂ ਫ਼ੈਲਣ ਤ! ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ । 

 

□ ਜਦ! ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੁਿਨਟ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਜ( ਬੀਮਾਰ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ( ਕੀ ਓਹ ਮਾਸਕ (ਨਕਾਬ) ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ ? 

□ ਕੀ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਵB ਉਪਕਰਨ ਿਜਵB ਸੂਈ, 

ਡਾਇਲਾਯਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡਾਇਲਿਸਸ Cਲਡ ਲਾਈਨ( ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ5ਦੀਆ ਂਹਨ ? 

□ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਦ! ਤੁਸ/ ਡਾਇਲਿਸਸ ਕਰਵਾ5ਦੇ ਹੋ ਤ( 

ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੁਿਨਟ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਨਵ( ਡਾਇਲਾਯਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ । 

□ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵB ਉਪਕਰਨ( ਦੇ ਪੈਕਟ ਖੋਲਣ 

ਲਈ ਆਖੋ । 

 

* ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨ� ਡਾ ਮੁੜ ਪਰਤਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ 

ਿਨਯਤ ਰਾਸ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ( ਅਤੇ 

ਇਲਾਜ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਹੋਵੇ । 

 

ਇੰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤ	 ਅਿਹਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ 

ਹਰ ਡਾਇਲਿਸਸ ਇਲਾਜ ਦ ੇਵੇਲੇ ਨਵ� ਉਪਕਰਨ$ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਹਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧਵੋ ੋ।  

 

ਕੀ ਹਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਈਆ ਂਅਤ ੇਦਸਤਾਿਨਆ ਂਨੰੂ 

ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾ7ਦਾ ਹੈ ? 

� ਸੂਈਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਰਪਸ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

 

ਇੱਕ ਤ	 ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ	 ਪਿਹਲ$ 

ਡਾਇਲਿਸਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ+$ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਇੰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ 

ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ ? 

� ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਇੰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

� ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤ! ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ   

 


