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ਡਿਸਚਾਰਜ ਡਿਦਾਇਤਾਂ (Discharge Instructions) 
ਬਚ ੇਹੋਏ ਲੋਕਾਂ (survivors) ਲਈ ਕਈ ਕਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੱਲੇ ਮਕਹਸੂਸ 
ਨਾ ਕਰੋ। ਉਿ ਅਨੁਭਵ ਡਜਿੜ ੇਤਿੁਾਨ ੂੰ  ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਲਆਏ ਿਨ ਸਦਮਾ ਪਿੁੂੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ। 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦਸ਼ੋ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਡਜਿ ੇਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ ਡਜਿੜ ੇਤਿੁਾਿੇ 
ਲਈ ਡਸਿਤਯਾਬ ਿਣੋ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨ ਡਕਉਂਡਕ ਿਰੇਕ ਅਨੁਭਵ ਡਵਲੱਖਣ ਿ।ੈ 

ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
• ਤੁਿਾਿੀ ਪਡਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੈਿੀਕਲ-ਫੌਰੈਂਡਿਕ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਰ ਪ ਰੇਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। 
• ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦਖੇਭਾਲ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰੇਗੀ। 
• ਡਸਿਤਯਾਬੀ ਡਵੱਚ ਤਿੁਾਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ:  
ਤੁਿਾਿ ੇਨਾਲ ______________ ਨ ੂੰ  _____________________________________ 'ਤੇ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 
                       (ਤਰੀਕ)                                   (ਸਥਾਨ) 

 

ਅਤੇ ਤਿੁਾਿੀ ਦਖੇਭਾਲ:  _________________________________________________________ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 
                          (ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਲੈਬੋਰੇਟੋਰੀ ਵਰਕ: 
□ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

□ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੱਤਾ  
 

ਕਲੇਮੀਿੀਆ (Chlamydia) 
ਲਈ ਸਵਾਬ: 

ਯੋਨੀ ਡਵੱਚੋਂ:  ☐ ਿਾਂ ☐ ਨਿੀਂ ਮੌਡਖਕ: ☐ ਿਾਂ ☐ ਨਿੀਂ ਗੁਦੇ ਡਵੱਚੋਂ:  ☐ ਿਾਂ  ☐ ਨਿੀਂ 

ਸਜੁਾਕ (Gonorrhea) ਲਈ 
ਸਵਾਬ: 

ਯੋਨੀ ਡਵੱਚੋਂ:  ☐ ਿਾਂ ☐ ਨਿੀਂ ਮੌਡਖਕ: ☐ ਿਾਂ  ☐ ਨਿੀਂ ਗੁਦੇ ਡਵੱਚੋਂ:  ☐ ਿਾਂ  ☐ ਨਿੀਂ 

ਯੋਨੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਬ: ☐ ਿਾਂ ☐ ਨਿੀਂ   

ਸਜੁਾਕ/ਕਲੇਮੀਿੀਆ ਲਈ 
ਡਪਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ: 

☐ ਿਾਂ ☐ ਨਿੀਂ   

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਲਈ 
ਡਪਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ: : 

☐ ਿਾਂ ☐ ਨਿੀਂ   

 

ਖ ਨ ਦੇ ਨਮ ਨੇ (ਲਾਗ  ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡਰਆ ਂਤ ੇਡਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ): 
 ਆਤਸ਼ਕ (Syphilis)         ਸੀਬੀਸੀ (CBC)  

 ਿੈਪੇਟਾਈਡਟਸ ਸੀ (Hepatitis C)          ਡਕਰਏਟੇਡਨਨ (Creatinine)  

 ਡਿਊਮਨ ਇਡਮਊਨੋਿੇਫੇਸ਼ੈਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (HIV)   ਡਲਵਰ ਫੂੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (Liver function tests)  

 ਿੈਪੇਟਾਈਡਟਸ ਬੀ (Hepatitis B)   ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ (Pregnancy test)  

ਿਰੱਗ/ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂਚ:       □ ਡਪਸ਼ਾਬ        □ ਖ ਨ 

ਿੋਰ:  _______________________________________________________________ 

ਅੱਜ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੈਬ ਵਰਕ ਨ ੂੰ  ਦੋਿਰਾਉਣਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਫਾਲੋ ਅਪ ਡਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਸੱਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ: 

□ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 

□ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੱਤਾ 
 

ਅੱਜ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਤੁਿਾਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਉਿ ਇਿ ਸਨ: 

□ ਤੁਿਾਿ ੇਡਸਿਤ ਡਰਕਾਰਿ ਡਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

□ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਖੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਿੇ ਡਸਿਤ ਡਰਕਾਰਿ ਡਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।   
 

ਡਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਡਕ ਤਸੁੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਮੜੁ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 2-4 ਡਦਨਾਂ ਡਵੱਚ 
ਫਾਲੋ ਅਪ ਨਰਸ ਨ ੂੰ  ਡਮਲੋ।  
 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ:  

□ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 

□ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੱਤਾ    
 

ਡਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਡਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਡਨਰੋਧ ਨਿੀਂ ਡਲਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ (2) ਿਫਡਤਆਂ ਡਵੱਚ ਗਰਭ 
ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਿ ਡਮਸ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਟੈਸਟ 
ਵਾਸਤੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।   

□ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।   

□ ਪਲਾਨ ਬੀ (Plan B) ਕਿਸਚਾਰਜ ਕਹਦਾਇਤਾਂ 

ਪਲਾਨ ਬੀ ਕੀ ਿ?ੈ ਪਲਾਨ ਬੀ (ਲੇਵੋਨੌਰਜੈਸਟਰਲ - Levonorgestrel) ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਡਨਰੋਧ ਿੈ। ਇਸ ਤੇ 
ਡਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਡਵੱਚ ਡਕਥੇ ਿੋ, ਇਿ ਓਡਵਊਲੇਸ਼ਨ (ovulation) ਡਵੱਚ ਦੇਰ ਕਰਕੇ 
ਜਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ।    

ਆਮ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵ ਿਨ: ਮਤਲੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਥਡਕਆ ਿਇੋਆ ਮਡਿਸ ਸ ਕਰਨਾ, ਡਸਰਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਮਾਿਵਾਰੀ ਦ ੇਸਾਈਕਲਾਂ ਡਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਪਲਾਨ ਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧੱਬ ੇ(Spotting) ਵੀ ਿ ੋਸਕਦ ੇ
ਿਨ। ਡਿਆਦਾ ਵਾਰੀ, ਤੁਿਾਿੀ ਅਗਲੀ ਮਾਿਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿੋਵੇਗੀ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਡਨਰੋਧ ਦੇ ਡਕਸੇ ਰ ਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।    

 

 

 

 

 

□ ਐਲਾ (Ella) ਕਿਸਚਾਰਜ ਕਹਦਾਇਤਾਂ 
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ਐਲਾ ਕੀ ਿੈ? ਐਲਾ  (ਯੁਡਲਡਪਰਸਟਲ ਐਸੀਟੇਟ - Ulipristal acetate) ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਡਨਰੋਧ ਿੈ। ਇਿ 
ਅੂੰਿਕੋਸ਼ ਡਵੱਚੋਂ ਅੂੰ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਛੱਿੇ ਜਾਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਕ ੇਜਾਂ ਉਸ ਡਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਯੁਡਲਡਪਰਸਟਲੌ ਐਸੀਟਟੇ 
ਗਰਭਾਧਾਨ (ਫਰਟੀਲਾਈਿ) ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਅੂੰਿ ੇਦੇ ਯੋਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨ ੂੰ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੋਨਲ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ (ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਇਮਪਲਾਂਟ, 
ਚਮੜੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਚ, ਯਨੋੀ ਕਵੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੰਗ) ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 
ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੁਡਲਡਪਰਸਟਲ ਅਤੇ ਿਾਰਮੋਨਲ ਗਰਭ ਡਨਰੋਧ ਦਵੋੇਂ ਿੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਿੇ ਿਾਰਮੋਨਲ ਗਰਭ ਡਨਰੋਧ ਦੇ ਪਰਭਾਵੀ ਿੋਣ ਤੱਕ 
ਗਰਭ ਡਨਰੋਧ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ (barrier) ਰ ਪ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਆਮ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵ ਿਨ: ਡਸਰਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਪਟੇ ਦਰਦ, ਅਤ ੇਥਡਕਆ ਿਇੋਆ ਮਡਿਸ ਸ ਕਰਨਾ।  

ਹੈਪੇਟਾਈਕਟਸ ਬੀ ਰੋਕਥਾਮ: 

□ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 

□ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੱਤਾ  

□ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਅਤ:ੇ  

□ ਤੁਸੀਂ ਿੈਪੇਟਾਈਡਟਸ ਬੀ ਇਡਮਊਨ ਗਲੋਡਬਯ ਡਲੂੰ ਨ (HBIG) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿੈ।  

□ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 1ਲੀ ਿੈਪੇਟਾਈਡਟਸ ਬੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੈ।  
ਫਾਲੋ ਅਪ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ: 

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 2ਰੀ ਖੁਰਾਕ 1 ਮਿੀਨੇ ਡਵੱਚ ਲਗਣੀ ਿੈ  
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 3ਰੀ ਖੁਰਾਕ 6 ਮਿੀਡਨਆ ਂਡਵੱਚ ਲਗਣੀ ਿੈ  

□ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਿੈਪੇਟਾਈਡਟਸ ਬੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਕਉਂਡਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਿੀਕ ਕਰਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਡਮਊਨ ਿੋ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ 
ਕਰੋਗੇ।   

□ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਿੈਪੇਟਾਈਡਟਸ ਬੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਕਉਂਡਕ ਤੁਿਾਿਾ ਪਡਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਿੈ, 
ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਡਮਊਨ ਸਡਥਤੀ ਜਾਣਦ ੇਿੋ।  

□ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਿੈਪੇਟਾਈਡਟਸ ਬੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਿਾ ਪਡਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਡਗਆ 
ਿੈ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  3 ਟੀਡਕਆ ਂਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਸਿਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਰਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 
 
 
 
 

ਕਹਊਮਨ ਇਕਮਊਨੋਿੇਫੇਸ਼ੈਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (HIV) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਵਾਈ:  

□ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 
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□ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਗਆ: 

□ ਤੁਸੀਂ ਐਚਆਈਵੀ (HIV) ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗਡਨਰੋਧੀ (prophylactic) ਦਵਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ  
ਅਤੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ    ___________________ ਦ ੇਅੂੰਦਰ _______________________________ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-  

                                               (ਡਦਨਾਂ)                                                (ਪਰਦਾਤਾ/ਕਲੀਡਨਕ ਦਾ ਨਾਮ) 

               ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 

ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ:  
 

_____________________________________________________________________________ 

  (ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ)                    (ਖੁਰਾਕ)                                    (ਡਦੱਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ)  

 

□ ਤੁਸੀਂ HIV ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗਡਨਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਕਉਂਡਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ 
ਡਦੱਤਾ। 

 

HIV ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਟੈਸਕਟੰਗ:  
• 4-6 ਿਫਡਤਆਂ ਅਤ ੇ4 ਮਿੀਡਨਆਂ ਦ ੇਡਵਚਕਾਰ ਫਾਲੋ-ਅਪ HIV ਟੈਸਡਟੂੰਗ ਦੀ ਡਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ HIV ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗਡਨਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਤ ੇਿੋ, ਤਾਂ ਸੂੰਭੋਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਿੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  

ਉਤਸ਼ਾਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।   
• HIV ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗਡਨਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਤ ੇਿੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਿੀਆਂ ਕਈੋ 

ਡਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਸਿਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।  
 

ਕਲੰਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਕਰਤ ਕਵਗਾੜਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ:  

□ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 

□ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੱਤਾ  
ਤੁਸੀਂ ਡਲੂੰ ਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰਚਾਡਰਤ ਡਵਗਾੜਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
  

□ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਅਤ:ੇ  

□ ਤੁਸੀਂ ਡਲੂੰ ਗੀ ਤੌਰ ਤ ੇਸੂੰਚਾਡਰਤ ਡਵਗਾੜਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ   
___________________ ਦ ੇਅੂੰਦਰ _______________________________ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਰਨਾ 

                                      (ਡਦਨਾਂ)                                                (ਪਰਦਾਤਾ/ਕਲੀਡਨਕ ਦਾ ਨਾਮ) 

                ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ:  

 

_____________________________________________________________________________ 

  (ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ)                      (ਖੁਰਾਕ)                               (ਡਦੱਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ)  
 
 

□ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗਡਨਰੋਧੀ  ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਕਉਂਡਕ ਤੁਸੀਂ ਐਟਂੀਬਾਇਓਡਟਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਡਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ 
ਨਤੀਡਜਆਂ ਦ ੇਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।   
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ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦੇਖਭਾਲ:  
 

□ ਤੁਿਾਿੀ  _________________________________  ਦੇ ਨਾਲ 

                                             (ਪਰਦਾਤਾ/ਕਲੀਡਨਕ ਦਾ ਨਾਮ) 
___________________________ਨ ੂੰ   _______________ਵਜੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਿੈ। 
              (ਤਰੀਕ)                            (ਸਮਾਂ) 

□ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਨਰਸ ਅਗਲੇ ਕਝੁ ਡਦਨਾਂ ਡਵੱਚ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਫਨੋ ਕਰੇਗੀ 

□ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥ ੇਫਨੋ ਕਰੋ  ___________________________________       

                                                                                                                             (ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ)  

ਅਕਤਕਰਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ: 
 

□_______________________ 
□_______________________ 
□_______________________ 
□_______________________ 
□_______________________ 
 

ਨੋਟਸ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਪੁਕਲਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ:  

□ ਪੁਡਲਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਿੈ 
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□ ਪੁਡਲਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਘਟਨਾ (Occurrence) ਨੂੰ ਬਰ: 

 

ਪੁਡਲਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ/ ਬੈਜ (Badge) ਨੂੰ ਬਰ: 

 

 

ਸੈਕਸਅੁਲ ਅਸੌਲਟ ਏਵੀਿੇਂਸ ਕਕੱਟ (SAEK) ਕਲੈਕਸ਼ਨ:  

□ SAEK ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  

□ SAEK ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: 

 □ SAEK ਪੁਡਲਸ ਨ ੂੰ  ਰੀਲੀਿ ਕੀਤੀ ਗਈ 

 □ SAEK ਨ ੂੰ  ਿਸਪਤਾਲ ਡਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਡਰਿਾ ਿ ੈ

 

ਜੇ SAEK ਨ ੂੰ  ਿਸਪਤਾਲ ਡਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ________________ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਡਫਰ 

ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋ ਡਕ ਨ ੂੰ  ਿੋਰ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 

ਪਡਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।  

 


