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ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਤ� ਰਕੋਥਾਮ Preventing infection 

 ਕੀਟਾਣੂਆ ਂਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਿਨਟ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮ� ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ 

ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਿਸੰਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� ’ਤ ੇਧੋ ਕੇ ਜ� ਪੂਰੀ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ 

ਸਿਥਤ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।  

ਯੂਿਨਟ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵੇਿਟੰਗ ਏਰੀਆ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚਹਰੇ ’ਤੇ 

ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਸ ਵੱਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ 

ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਸਕ, 

ਦਸਤਾਨ�  ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਸੇ਼ ਗਾਊਨ। 

ਜਕੇਰ ਤਸੁ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮਲੁਾਕਾਤ ਲਈ ਨਾ ਆਓ। 

ਆਮ ਨੀਤੀਆ ਂGeneral policies 
ਗੰਧ ਮਕੁਤ: ਅਸ� ਗੰਧ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਮੁਕਤ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਉਤਪਾਦ� ਨੰੂ ਨਾ ਪਿਹਨ� । ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 

ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤ� ਐਲਰਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਫੁੱ ਲ: ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਿਹਤ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸ� ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਫੱੁਲ� 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ। 

ਭਜੋਨ ਅਤ ੇਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ: ਸਾਡੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਖਾ ਜ� ਪੀ 

ਨਹ� ਸਕਦੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ�ਦੇ ਜ� ਪ�ਦੇ 

ਦੇਖਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜ ੇਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, 

ਪਿਹਲ� ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਸ�ੈਲ ਫ਼ੋਨ: ਸੋ਼ਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰੂ 

ਵਾਈਬ�ੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜ� ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਨੰੂ 

ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯੂਿਨਟ ਤ� ਬਾਹਰ 

ਜਾਓ। 

ਇਲੈਕਟ�ਿੌਨਕ ਿਡਵਾਈਸ: ਤੁਸ� ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ� ਲਈ 

ਹੈ�ਡਫੋਨ ਵਾਲੇ ਿਡਵਾਈਸ� ਨੰੂ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸ� ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ 

ਛੱਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡੀਵਾਈਸ� ਜ� ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼� ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਨਹ� ਹ�। ਤੁਸ� ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਿਡਵਾਈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੇਬਲ 

ਕਰੋ। 

ਫੋਟਆੋ:ਂ ਅਸ� ਨਰਸ ਜ� ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕੋਲ� ਪਿਹਲ� ਪੱੁਛੇ ਿਬਨ� ਮਰੀਜ਼�, 
ਸਟਾਫ਼, ਜ� ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ, 
ਜ� ਆਡੀਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ� ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ। 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ Patient belongings 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਹਅਿਰੰਗ ਏਡ (�ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਕੰਨ� ਦੀ 

ਮਸ਼ੀਨ) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਐਨਕ� ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੰਦ� ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼� 

ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�। ਥ� ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੋਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਸਮਾਨ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ।  

ਭਜੋਨ ਸਵੇਾਵ� Food services 

ਕੈਫਟੇਰੇੀਆ  ਪਿਹਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ 

ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 7:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱ ਲ�ਾ  

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 10:00 ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 2:00 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱ ਲ�ਾ  

ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦ  

 

ਸਟਾਰਬਕਸ   ਮੱੁਖ ਲਾਬੀ 

ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 6:30 ਤ� ਸ਼ਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱ ਲ�ਾ 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 6:30 ਤ� ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱ ਲ�ਾ 

 ਸਾਡਾ ਿਮਸ਼ਨ Our mission 
ਨ� ਿਤਕ, ਪ�ਮਾਣ-ਆਧਾਿਰਤ ਪ�ੈਕਿਟਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹ� ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਵੱਚ �ਤਮਤਾ। 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ੋHelp us improve 

ਪੜਾਅ 1 

ਸਮਾਰਟ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਕੇ: 
 ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ�ੋ  ਅਤੇ ਕੁਇੱਕ ਿਰਸਪ�ਸ (ਿਕਊ.ਆਰ.) ਕੋਡ �ਪਰ ਕਰੋ, ਜ� 

 ਿਕਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਪੜ�ਨ ਵਾਲੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਜ� 

 ਆਪਣੇ ਵੈ�ਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੈ�ਬ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। 
tinyurl.com/ARHCritiCare 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹ ਸਨੁ� ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,  
ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। 

ਪੜਾਅ 2 
ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਿਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਿਦਓ। 

 ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਦ� ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਜ� ਸੰ਼ਕਾ ਹੋਵੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ, ਜ� ਯੂਿਨਟ ਮੈਨ� ਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰੋ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵਡਮੁੱ ਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਅਸ� ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ    

       ਵਚਨਬੱਧ ਹ�। 

     ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! 

ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ 

32900 ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੋਡ 

ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਬੀ.ਸੀ. V2S 0C2 

 

ਇਨਟਨੈਿਸਵ ਕਅੇਰ ਯਿੂਨਟ Intensive Care Unit  
ਿਵਜ਼ਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ Visitor Information 

ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ 

 
ਚੌਥੀ ਮੰਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਿਥਤ  

ਯੇਲ ਿਵੰਗ  

604-851-4811  
(ਿਸੱਧੀ ਲਾਈਨ) 

 

 
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਰਹਾ? 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡਾ ਰੀਅਲ-

ਟਾਈਮ ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ 

ਸਰਵਖੇਣ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰ ੋ

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਵਚਾਰ 

ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਿਦਓ



 

ਇਨਟੈਨਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ – ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਰੀਜ਼ੀਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਨਾ ਪਲਟੋ… 

ਸਾਡਾ ਇੰਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮ� ਿਵਸ਼ਸੇ਼ ਗਾਊਨ, ਦਸਤਾਨ� , ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਲਈ ਕੁਝ ਪਿਹਨਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਅਿਜਹਾ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ Communicating with us 
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹ� ਹੈ।   

ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ “ਮੱੁਖ 

ਸੰਪਰਕ” ਵਜ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹ�। ਬਾਕੀ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸ� 

“ਮੱੁਖ ਸੰਪਰਕ” ਵਜ� ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹ�। ਇੰਝ ਅਸ� ਆਪਣਾ 

ਸਮ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਿਦਓ ਜੋ ਮੱੁਖ 

ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� 

ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ। 

ਪਿਰਵਾਰ-ਕ�ਦਿਰਤ ਰਾ�ਡ 
Family-centred rounds 

ਅਸ� ਹਰ ਰੋਜ਼ "ਰਾ�ਡ" ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਰਾਹ� ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 

ਟੀਮ ਵੱਲ� ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 

’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵ� ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹ�।  

ਅਸ� ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8:30 ਵਜੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ 10 

ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਿਬਤਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਪਿਹਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਨਰਸ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਿਕ 

ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾ�ਡ ਕਦ� ਹੋਣਗੇ। 

ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣਾ Visiting 

ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ 

ਮੱੁਖ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਅਸ� ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਅਤੇ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ� ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਲਆਉਣ ਤ� 

ਪਿਹਲ�, ਨਰਸ ਤ� ਪੁੱ ਛ ਲਓ। 

ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਿਦਨ 24 ਘੰਟੇ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਿਦਨ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ 

ਦੇਈਏ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਣ� ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਿਸ਼ਫਟ 

ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ। ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ� 

ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਸਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹ�। ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਣ ਸਮ�, ਯੂਿਨਟ ਅੰਦਰ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਡਬਲ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੰਟਰਕਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ।ੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ�ੇ  ਜਾਣ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 

ਵੇਿਟੰਗ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਸ�ਝੀ ਜਗ�ਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰੱਖੋ। 

ਆਪਣੀਆ ਂਮਲੁਾਕਾਤ� ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ  
Planning your visits 

ਹਾਲ�ਿਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨਗੇ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ - ਸਾਡੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਵੱਖਰੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਜੌਦੂ ਹਣੋ ਸਮ� ਸ਼�ਤ ਰਿਹਣਾ: ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥ ੇਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਉਨ� � 

ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਸਮ� ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼�ਤ ਰਿਹਣਾ ਉਨ� � ਦੇ ਠੀਕ ਹਣੋ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਹੰੁਦੇ ਰਿਹਣਾ ਜ� ਉਨ� � ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰੀ ਜਾਣਾ 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦਾ ਆਰਾਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਿਸ਼ਫਟ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਇਹ 7:00 ਤ� 8:30 ਤਕ ਹੈ,  

    ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ 

   ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਸ ਵੱਲ� ਅਗਲੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਖੰੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਨ� � ਨਰਸ� ਦਾ ਿਧਆਨ 

ਭਟਕੇ।  

ਿਰਪੋਰਟ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਗਲੀ ਨਰਸ ਵੱਲ� ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਸ਼ਫ਼ਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ 

ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤ� 

ਨਾਲ ਕਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ। ਨਰਸ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ�ਚ 

ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਮਾਨੀਟਰ, ਨਾੜੀ ਦੀਆਂ 

ਲਾਈਨ�, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਮਲੁਾਕਾਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ:ਂ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜ�-ਿਜ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, 
ਿਤ�-ਿਤ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ 

ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮ� 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ । ਹੋਰਨ� 

ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਇੱਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ 

ਹ�।  

ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ�: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਕਈ ਕਾਰਣ� ਕਰਕ ੇਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆ ਸਕ�। ਅਸ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸੰਪਰਕ ਤ� 

ਆਈਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ� ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅੱਪਡੇਟ� ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸ� ਬਾਕੀ ਜਿਣਆਂ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ 

ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹ�। 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨਾ 
Taking care of yourself 

ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ – ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਦਮਾ, ਿਚੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਗੱੁਸਾ, ਬੇਚੈਨੀ, 

ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਆਮ’ ਹਨ। 

ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 

ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ: 

 ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਓ। 

 ਸੌਣ ਲਈ ਸਮ� ਕੱਢੋ। 

 ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਓ ਜ� ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਟ�ੈਚ ਕਰੋ। 

 ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੋ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਰਿਹਣ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ, ਜ� ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਿਵੱਤੀ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਆਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਸਾਡੇ 

ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 

4:00 ਵਜੇ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਰੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨਰਸ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰ: ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਸਾਥੀ/ਸਾਥਣ, ਮਾਪੇ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, 

ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ੋਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 

ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ। 
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