
ਪੱੁਛ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਿਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਦਿਮਾਗ਼ ਿੇ ਦਿਊਮਰ (ਰਸੌਲੀ) ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ

Supporting People with a Brain Tumour (ਸਦਮਾਗ਼ ਦੇ 
ਸਟਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ) ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ, Cancer Australia ਦਾ 
Supporting People with Cancer (ਕਂੈਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ) ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰ ਾਂਟ ਿਕੀਮ ਹੈ, ਸਜਿਨੰੂ ਆਿਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈI

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ



ਯੋਗਿਾਨ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ
2016 ਸਵੱਚ, Brain Tumour Alliance Australia (ਬ੍ਰੇ ਨ ਸਟਊਮਰ ਅਲਾਇੰਿ ਆਿਟ੍ਰੇਲੀਆ) 
ਨੰੂ ਸਦਮਾਗ ਦੇ ਸਟਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਤ ਮਰੀਜਾਂ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਜਿ 
ਸਵੱਚ CALD (ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਨਗੀ ਵਾਲੇ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਨਵਂੇ ਿਰੋਤ 
ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਇਹਦੇ Supporting People with a Brain Tumour (ਸਦਮਾਗ਼ ਦੇ 
ਸਟਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ) ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਲਈ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ I

ਇੱਕ ਿੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀ ਸਜਿ ਸਵੱਚ Dr Danette Langbecker (Research Fellow, 
The University of Queensland), Dianne Legge (Olivia Newton-John 
Wellness & Research Centre - Austin Health), Dr Jonathan Parkinson 
(Neurosurgeon & Spinal Surgeon) and Sally Payne (Senior Advisor, 
IBTA) ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਿ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਇਿ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਟੀਮ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਜਿ ਸਵੱਚ Patricia Berman, Catherine Hindson, Janet 
Micallef, Susan Pitt, Rigoula Roussakis, Philip Steel, and Annabelle 
Wilson ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ I

BTAA ਸਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਸਟਊਮਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ 
ਿਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਕਿ ਗਰੱੁਪਾਂ ਸਵਚ ਹਹੱਿਾ 
ਲੈ ਕੇ ਇਿ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਸਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ I

BTAA ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ Dr Danette Langbecker ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੇ 2008 ਸਵੱਚ “ਇਹ ਪੱੁਛਣਾ ਠੀਕ ਹੈ 
(It’s Okay to Ask)” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿੀ  ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਆਫ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ, Queensland 
University of Technology, ਸਜਿ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕਤਾਬਚਾ ਛਾਸਪਆ ਿੀ, ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ 
ਿਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ I



ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤਂੋ ਪਦਿਲਾਂ….
ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨI ਉਹ 
ਵਧੇਰੇ ਸਨਯੰਤ੍ਰ ਣ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਂੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਿਾਰੇ ਤੱਥ ਪਤਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨI 

ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ੀ ਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨI ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਂੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਦੱਤਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨI ਉਹ ਿਧਾਰਨ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹ ਿਕਦੇ ਹਨ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਕਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਕਵਂੇ ਹੋਵੇਗਾI ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਨੰੂ ਇਿ ਿੱਸਣ ਤਂੋ 
ਦਿਜਕ ਨਾ ਕਰੋ ਦਕ ਤੁਸੀ ਂਦਕੰਨੇ ਦਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦਿਚ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਿੰੁਿੇ ਿੋI
ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਿਵਾਲ ਹੋਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਿੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣI  
ਇੱਥੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਿਾਲ ਦਲਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹ ਾ ਿੈI ਤੁਸੀ ਂਟਿੱਪਣੀਆ ਿੀ ਦਲਖ 
ਸਕਿੇ ਿੋI ਕੁਝ ਿਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਾਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ 
ਲੱਭਣ ਸਵੱਚ ਿਮਾਂ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈI ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀI ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਿਾਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈI



ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਕਿਂੇ ਕਰਨੀ ਿੈ:
• ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋਿਤ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ I 

ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ I
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਿਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮਲਣ ਿਮਂੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਚ ਹੀ ਦੱਿੋ I
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਿਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਿੈਪਸ਼ਸਨਿਟ ਨੰੂ ਸਮਲਣ 

ਦਾ ਲੰਬਾ ਿਮਾਂ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱੁਛੋ I
• ਹਰ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੈ I ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਕੁਝ ਿਮਝ ਨਾ 

ਆਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ  ਦੱਿਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ I

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦਂਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਿਣ 
ਸਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ I

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਂੋ ਸਜਆਦਾ ਇਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਣਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ I
• ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ I ਚੀਜਾਂ 

ਨੰੂ ਿਹੀ ਿਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ I
• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ, ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸਕਿ ਕੋਲ ਹੈ I
• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸਵਚ ਦੂਜੇ ਸਿਹਤ ਮਾਸਹਰਾਂ 

ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਕਦਾ ਹੈ I



ਇਿ ਸਕਤਾਬਚੇ ਨੰੂ “ਇਹ ਪੱੁਛਣਾ ਠੀਕ ਹੈ” ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I ਇਿ ਸਵੱਚ 
ਿਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਟਾਫ਼ ਤਂੋ ਪੱੁਛ ਿਕਦੇ ਹੋ 
I ਸਦਮਾਗ ਦੇ ਸਟਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਿ ਪੁਿਸਤਕਾ ਨੰੂ ਸਲਖਣ 
ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ I ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਿਾਂ ਨੇ ਵੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ I
ਇਹ ਪੁਿਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ I ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ I ਇਿ ਸਵੱਚ 
ਿਵਾਲ ਿੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦਗਾਰ 
ਿਾਸਬਤ ਹੋਏ I 
ਇਿ ਸਕਤਾਬਚੇ ਸਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਾਲ ਹਨ:

 » ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ
 » ਤੁਿੀਂ ਭਸਵੱਖ ਸਵਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ
 » ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
 » ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ
 » ਿਹਾਇਤਾ
 » ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ
 » ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਤੁਿੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਦਂੋ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪ੍ਰ ਭਾਸਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ I ਿਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ I  
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਊਮਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹਨ I ਇਹ ਿਵਾਲ 
ਨਾ ਪੱੁਛਣਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਿੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ I 





ਸਮੱਗਰੀ
ਰੋਗ ਿੀ ਪਛਾਣ       8

ਟੈਿਟ

ਭਦਿੱਖ ਦਿਚ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕਰਨੀ ਿੈ?        10

ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਤਬਿੀਲੀਆਂ       12

ਦੌਤਰੇ
ਿੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ਖਿੀਅਤ ਸਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਿੈਲਥਕੇਅਰ ਿੀਮ       16

ਬਹੁ-ਸਦਸ਼ਾਵੀ ਟੀਮਾਂ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੌਤਰੇ ਕਰਨਾ

ਸਿਾਇਤਾ       20

ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਵਵਹਾਰਕ ਮੱੁਦੇ
ਸਵੱਤੀ ਮੱੁਦੇ
ਿਾਥੀਆਂ ਦਾ ਿਸਹਯੋਗ

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ       24

ਦੂਜੀ ਰਾਏ
ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਿਵਾਲ
ਿਰਜਰੀ
ਮੰੂਹ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ
ਹੋਰ ਇਲਾਜ
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਜਊਣਾ
ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਵਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼
ਪੈਲਾਸਟਵ ਕੇਅਰ (ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ)

ਇਲਾਜ ਿੇ ਬਾਅਿ       34

ਆਮ ਜੀਵਨ ਸਵੱਚ ਵਾਪਿ ਆਉਣਾ
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ਰੋਗ ਿੀ ਪਛਾਣ
• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟਊਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਖ ਿਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਟਊਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ 

ਵੀ ਹਨ?

• ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਦਮਾਗ ਸਵੱਚ ਸਕੱਥੇ ਹੈ? ਸਦਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਹਹੱਿਾ  
ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

• ਕੀ ਇਹ ਹੌਲੀ- ਜਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਰਹਾ ਹੈ?

• ਸਟਊਮਰ ਸਕੰਨੀ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਉੱਤਥੇ ਸਕੰਨਾ ਸਟਊਮਰ ਹੈ?

• ਇਿ ਸਟਊਮਰ ਸਕਿ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਵੀ 
ਸਦਮਾਗ ਦਾ ਸਟਊਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਿੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਹੈ I

• ਮੈਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕ ਮਂੈ ਇਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ (ਬੱਸਚਆਂ) ਨੰੂ ਸਕਵਂੇ 
ਦੱਿਾਂ - ਮਂੈ ਇਹ ਸਕਵਂੇ ਿਮਝਾ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਇਿਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਦੂਸਜਆਂ ਲਈ ਕੀ ਨੁਖਿਾ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਸਵਅਕਤੀ ਹੈ ਸਜਿਦਾ ਮਂੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਸਰਵਾਰ ਇਿ 
ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ?

ਿੈਸਿ
• ਇਿ ਟੈਿਟ ਤਂੋ ਿਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲੇਗੀ? ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ 

ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਿਰ ਪਵੇਗਾ?

• ਟੈਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਵਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੱੁਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ?

• ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੈਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਂੋ ਸਮਲਣਗੇ? ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਕੌਣ ਦੱਿੇਗਾ?

• ਕੀ ਮਂੈ ਮੇਰੇ ਟੈਿਟ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਸਕ ਿਾਨੰੂ ਟੈਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ 
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਸਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ?

ਰੋਗ ਿੀ ਪਛਾਣ



9

ਨੋਿਸ



10

ਭਦਿੱਖ ਦਿਚ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕਰਨੀ ਿੈ?

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਲੱਗ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕ ਮਂੈ ਸਕਵਂੇ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਟਊਮਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸਪੱਛਂੋ ਵਾਪਿ ਆਉਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

• ਜੇ ਸਟਊਮਰ ਦੀ ਵਾਪਿ ਆਉਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿ 
ਆ ਿਕਦਾ ਹੈ?

• ਮੇਰੇ ਸਟਊਮਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

• ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਿ ਸਕਿਮ ਦੇ ਸਟਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸਕਨ੍ਾਂ ਕੁ ਸਚਰ ਸਜਊਦੇਂ 
ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਭ ਤਂੋ ਲੰਬੀ ਸਮਆਦ ਸਕੰਨੀ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ?

• ਇਿ ਤਂੋ ਬਚਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮੌਕੇ ਹਨ?

• ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਟਊਮਰ ਭਸਵੱਖ ਸਵਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ?

• ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਟਊਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਿ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

• ਭਸਵੱਖ ਸਵਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਿਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ?

• ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਟਊਮਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਂੈ ਭਸਵੱਖ ਸਵਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਕਦਾ 
ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਿਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਿਭ ਤਂੋ ਬੁਰੇ ਸਦਨ ਸਕਹੋ ਸਜਹੇ ਹੋਣਗੇ?

ਕੀ ਉਮੀਿ ਕਰਨੀ ਿੈ
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ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਤਬਿੀਲੀਆਂ
• ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ?

• ਸਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਮ ਹਨ? ਮੈਨੰੂ ਸਕਹੜੀਆਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਆਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• ਲੱਛਣ ਸਕੰਨਾ ਸਚਰ ਰਸਹਣਗੇ? ਕੀ ਲੱਛਣ ਿਥਾਈ ਹਨ?

• ਮੈਨੰੂ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਿ ਤਂੋ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• ਮੈਨੰੂ ਇਿਦੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਿ ਤਂੋ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• ਉਹ ਕੀ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਸਜੰਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ?

• ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਦੱਖ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ?

• ਕੀ ਮਂੈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ?

• ਕੀ ਮਂੈ ਪਸਹਲਾਂ ਤਂੋ ਉਹੀ ਚੀਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮਂੈ ਪਸਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ?

• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਹੈ?

• ਕੀ ਮਂੈ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਿਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਡ੍ਰ ਾਇਸਵੰਗ ਅਥੌਸਰਟੀ ਨੰੂ ਮੇਰੇ 
ਸਟਊਮਰ ਬਾਰੇ ਦੱਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ?

• ਕੀ ਮੇਰਾ ਿੈਕਿ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰ ਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ?

• ਜੇ ਮਂੈ ਉਦਾਿ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਗੱੁਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਂੈ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ 
ਹਾਂ?

ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਤਬਿੀਲੀਆਂ
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ਿੌਰਰੇ
• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਦੌਤਰੇ ਪੈਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

• ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• ਮੈਨੰੂ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਕਦਂੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਐਂਬੂਲਂੈਿ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਸਕਵਂੇ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦਾ ਅਤੇ ਮਸਹਿੂਿ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

• ਕੀ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿੰਕੇਤ ਹਨ?  

ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਿਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ
• ਮੇਰੀ ਿੋਚ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਸ਼ਖਿੀਅਤ ਸਕਵਂੇ ਬਦਲ ਿਕਦਾ ਹੈ?

• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੈਨੰੂ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਕਦੇ 
ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਮੇਰੀ ਿੋਚ 
ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ?

• ਮੈਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਿੋਚ ਜਾਂ ਕਰਨੀ 
ਬਦਲ ਜਾਵੇ?

ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਤਬਿੀਲੀਆਂ

ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਤਬਿੀਲੀਆਂ
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ਿੈਲਥਕੇਅਰ ਿੀਮ
• ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ?

• ਸਕਿ ਸਕਿਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ?

• ਮਂੈ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਦਂੋ ਸਮਲਾਂਗਾ?

• ਹਰ ਿਾਲ ਤੁਿੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਕੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ?

• ਜੇ ਮਂੈ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਂੈ ਸਕਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਟਊਮਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ?

• ਕੀ ਿਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਮਲ ਿਕਦਾ / ਿਕਦੀ ਹੈ?

• ਕੀ ਮਂੈ ਮੇਰੇ ਿਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸਕਿੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਿਟਾਫ਼ ਮਂੈਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ  
ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

ਬਿੁ-ਦਿਸ਼ਾਿੀ ਿੀਮਾਂ
• ਇਕ ਬਹੁ-ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ?

• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਬਹੁ-ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਹੱਿੇ ਵਜਂੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?

• ਇਕ ਬਹੁ-ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟਕੀ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

• ਇਹ ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਸਕਵਂੇ ਕਰੇਗੀ?
ਿੈਲਥਕੇਅਰ ਿੀਮ
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ਡਾਕਿਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਦਸਿਤ ਿੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
• ਜੇ ਮਂੈ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਿਲਾਹ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਂੈ ਸਕਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਮੇਰਾ ਪਸਹਲਾ ਿੰਪਰਕ ਕੌਣ ਹੈ?

• ਮਂੈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਕਵਂੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰ 
ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਕਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ?

• ਮੇਰੇ ਓਨਕੋਲੋਸਜਿਟ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

• ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਸਕਹੜੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਮਲ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਂੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਾਂ?

• ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ?

• ਜਦਂੋ ਮਂੈ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ?

• ਮਂੈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਸਟਆਂ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਸਕਵਂੇ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਐਮਰਜਂੈਿੀ ਸਵਚ ਮਂੈ ਸਕਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ?

ਡਾਕਿਰਾਂ ਿੇ ਿੌਰਰੇ ਕਰਨਾ
• ਮਂੈ ਅੱਗੇ ਸਕਿਨੰੂ ਸਮਲਾਂਗਾ, ਕਦਂੋ ਅਤੇ ਸਕੱਥੇ?

• ਮਂੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦਂੋ ਸਮਲਾਂਗਾ?

• ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਲਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਿੈਲਥਕੇਅਰ ਿੀਮ
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ਸਿਾਇਤਾ
• ਮੇਰੀ ਸਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਸਕਹੜੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ 

ਹਨ?
• ਜਦਂੋ ਮਂੈ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਂੈ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਾਂ?
• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੈਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਸਵੱਚ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
• ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਕਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਮੇਰਾ ਪਸਰਵਾਰ ਮੇਰਾ ਿਮਰਥਨ ਸਕਵਂੇ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਿਕੂਲ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਸਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਾਂ? ਜਦਂੋ ਮਂੈ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵਾਂ 

ਤਾਂ ਿਕੂਲ ਸਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ?
• ਜੇ ਮਂੈ ਿਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਰਹਾ ਜਾਂ ਸਨਰਾਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ?
• ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਸਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਐਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਜਿ ਨਾਲ ਕੀ ਮਂੈ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ  

ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
• ਵਿੀਅਤ ਜਾਂ ਅਗਾਊ ਂਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਦੇਸ਼ (ਅਡਵਾਂਿ 

ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸਟਵ) ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ  
ਕੌਣ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ?

ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਕੀ ਕੋਈ ਭਰੋਿੇਮੰਦ ਵੈਬੱਿਾਈਟਾਂ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟਊਮਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਨ?
• ਮਂੈ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਕੱਥਂੋ ਪੜ੍ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
• ਮਂੈ ਿਹਾਇਤਾ ਸਕੱਥਂੋ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਜਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਦੇ  

ਿਕਦਾ /ਿਕਦੀ ਹਾਂ?

ਸਿਾਇ
ਤਾ
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ਦਿਿਿਾਰਕ ਮੱੁਿੇ
• ਿਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਵੱਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਕੌਣ ਦੱਿ ਿਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਸਰਵਾਰ ਵੀ 

ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ?
• ਜਦਂੋ ਮਂੈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਦਂਾ/ ਆਉਦਂੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਂੈ ਕਾਰ ਸਕੱਥੇ ਖੜ੍ਾ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਕੀ ਮਂੈ ਅਪੰਗਤਾ ਪਾਰਸਕੰਗ ਪਰਸਮਟ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਂ? ਮਂੈ ਇਿਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਾਂ?
• ਜੇ ਮਂੈ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਿਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਂੈ ਟੈਕਿੀ ਵਾਊਚਰ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
• ਜੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਾਨੰੂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਂੈ ਸਕੱਥੇ ਰਸਹ ਿਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਸਰਵਾਰ ਵੀ 

ਰਸਹ ਿਕਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਮਂੈ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਵਚ ਮਦਦ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮਂੈ ਹੋਮ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਿਖਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਸਵਚ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸਕਵਂੇ ਕਰੇ?

• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਕਵਂੇ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• ਘਰ ਸਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਜ-ਿਾਮਾਨ ਸਕੱਥਂੋ ਉਧਾਰ 
ਜਾਂ ਸਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਮਂੈ ਸਵੱਗ ਜਾਂ ਬਂੈਡਾਨਾ (ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ) ਸਕਥਂੋ ਲੈ 
ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਾਥੀਆਂ ਿਾ ਸਦਿਯੋਗ
• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੇਰਾ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਾ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਿ ਸਵਚਂੋ 

ਲੰਸਘਆ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਿਸਹਯੋਗੀ ਿਮੂਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਿਸਹਯੋਗੀ ਿਮੂਹ ਸਕਵਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ?
• ਮਂੈ ਸਕਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸਹਯੋਗੀ ਿਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
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ਦਿੱਤੀ ਮੱੁਿੇ
• ਮੇਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਸਕੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ?  

ਕੀ ਮਂੈ ਇਹ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤਂੋ ਵਾਪਿ ਲੈ ਿਕਾਂਗਾ?

• ਕੀ ਇਲਾਜ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? 
ਜੇਬ ਸਵਚਂੋ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਕੀ ਸਹਿਾਬ ਹੈ?

• ਮੇਰੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਸਕਹੜੇ ਦਿਤਾਵੇਜ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਹੈ?

• ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰ ਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕਿੇ ਚੀਜ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤਂੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਂੈ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਸਵਅਕਤੀ ਹੈ ਸਜਿ ਨਾਲ ਮਂੈ ਸਵੱਤੀ ਮਾਮਸਲਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ 
ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿਿਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮਲ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ?

• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਟੈਿਟਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਸਵਚ ਮਦਦ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ?

• ਜੇ ਮਂੈ ਟੈਿਟਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ 
ਸਵੱਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਸਰਵਾਰ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਕ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ 
ਿਕਦਾ ਹੈ?

• ਕੀ ਮਂੈ ਆਪਣੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮੇਰੇ ਿੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਵੱਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸਿਾਇ
ਤਾ

ਸਿਾਇਤਾ 



23

ਨੋਿਸਸਿਾਇਤਾ 
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ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ
• ਕੀ ਕੋਈ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤੁਿੀਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦਂੋ ਮੇਰੀ ਸਕਿਮ 

ਦੇ ਸਟਊਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ?

• ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈ਼ਿਲਾ ਲੈਣ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕੰਨਾ ਸਚਰ ਹੈ ਸਕ ਮਂੈ ਸਕਹੜਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ?

• ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? 
ਸਕਉ?ਂ

• ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

• ਤੁਿੀਂ ਸਕਵਂੇ ਦੱਿਂੋਗੇ ਸਕ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸਕਵਂੇ ਚੱਲ ਸਰਹਾ ਹਾਂ?

• ਮੈਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਇਲਾਜ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• ਮੇਰੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

• ਮੇਰੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਕੀ ਬਦਲ ਿਕਦਾ ਹੈ?

• ਜੇ ਮਂੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ 
ਫੈਿਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹੈ? ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਿਲੇ 
ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ?

ਿੂਜੀ ਰਾਏ
• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੈਨੰੂ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ 

ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਜਿ ‘ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਭਰੋਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

• ਕੀ ਮਂੈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵਂੇ ਸਕ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹਾਂ?

• ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰਡ ਸਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਕ ਮਂੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸਦਖਾਵਾਂ?

ਇ
ਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
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ਨੋਿਸ
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ਇ
ਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ

ਿੱਖਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਸਿਾਲ
• ਇਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਤ ਹੋ 

ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ?

• ਇਲਾਜ ਸਵਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ?

• ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਸਵਚ ਸਕੰਨ੍ਾ ਿਮਾਂ ਲਗੇਗਾ ਸਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ 
ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ?

• ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਸਕਹੜੇ ਟੈਿਟਾਂ ਨੰੂ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

• ਮਂੈ ਇਲਾਜ ਸਕਥਂੋ ਕਰਵਾ ਿਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮਂੈ ਇਹ ਘਰ ਦੇ 
ਨੇਸੜਉ ਂਕਰਵਾ ਿਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮਂੈ ਇਿਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਹ ਕੇ ਕਰਵਾ 
ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ?

• ਇਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ `ਤੇ ਕੀ ਅਿਰ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ 
ਮਂੈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ?

• ਕੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਿਰ ਕਰੇਗਾ? ਮਂੈ ਆਪਣੀ ਜਣਨ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਸਕਵਂੇ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਮਂੈ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਾਂਗਾ?

• ਇਹ ਅਿਰ ਸਕੰਨਾ ਸਚਰ ਰਸਹਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ 
ਰਸਹਣਗੇ?

• ਕੀ ਅਿੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਿੀਂ ਮਾੜੇ ਅਤੇ 
ਵਾਧੂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ?
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ਸਰਜਰੀ
• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਪੂਰੇ ਸਟਊਮਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?

• ਤੁਿੀਂ ਿਰਜਰੀ ਸਕਵਂੇ ਕਰੋਗੇ?

• ਕੀ ਮਂੈ ਿਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਦਾ ਰਹਾਂਗਾ?

• ਤੁਿੀਂ ਸਕਥੇ ਚੀਰਾ ਸਦਓਗੇ? ਇਹ ਸਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਰਜਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਬਦਲ  
ਿਕਦੀ ਹੈ?

• ਕੀ ਇਹ ਿਰਜਰੀ ਮੈਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਿਰਜਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 
ਸਵਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇਗੀ?

• ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਲਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

• ਜਦਂੋ ਮਂੈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਂੈ ਕੀ 
ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਨੰੂ ਸਕਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਡ੍ਰ ਪਾਂ 
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

• ਿਰਜਰੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵਚ ਸਕੰਨਾ ਿਮਾਂ 
ਲੱਗੇਗਾ?

• ਸਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਿਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜੇਕਰ 
ਿਰਜਰੀ ਕਾਰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਦਪੱਛਂੋ
• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਪੂਰਾ ਸਟਊਮਰ ਕੱਢ ਸਲਆ ਿੀ? ਸਕਉ ਂਜਾਂ ਸਕਉ ਂਨਹੀਂ?

• ਸਕੰਨ੍ਾਂ ਸਟਊਮਰ ਬਚ ਸਗਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਕਥੇ ਹੈ?
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ਮੰੂਿ ਿੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਿਾਈਆਂ
• ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸਕਿ ਲਈ ਹਨ?
• ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਸਵਚ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਂੈ ਕੀ ਕਰ 

ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
• ਜੇ ਮਂੈ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਖੰੁਝ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਂੈ ਕੀ 

ਕਰਾਂ?
• ਜੇ ਮਂੈ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲਂੈਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਂੈ ਕੀ ਕਰਾਂ?
• ਮਂੈ ਸਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਨ੍ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲਂੈਦਾ ਰਹਾਂ?
• ਜਦਂੋ ਮਂੈ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਮੌਜੂਦਾ  

ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲਂੈਦੇ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਰ ਪਵੇਗਾ?
• ਕੀ ਮਂੈ ਇਨ੍ਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੈਸਮਿਟ ਤਂੋ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿਾਰੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਿੇ ਿਮਂੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਫਰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਿਕਦੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਤਰੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲਂੈਦੇ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ 

ਮੈਨੰੂ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ
• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰੂ ਸਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮਲਣਗੀਆਂ? 

ਸਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਸਵੱਚ?
• ਮੇਰੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
• ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਖਆਲ ਹੈ?
• ਕੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰੂ ਜਨਮ ਸਨਯੰਤਰਣ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ
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ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ
• ਮੈਨੰੂ ਸਕਿ ਸਕਿਮ ਦੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਮਲੇਗੀ?

• ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ ਮੈਨੰੂ ਸਕਹੋ ਸਜਹੀਆਂ ਪ੍ਰ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਵਚਂੋ 
ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ?

• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਿਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮ-ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਸਖਆ 
ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ?

• ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਮਂੈ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਕਵਂੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮੇਰੇ ਿੋਚ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?

ਇਲਾਜ ਿੌਰਾਨ ਦਸਿਤਮੰਿ ਦਜਊਣਾ
• ਕੀ ਮਂੈ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਂੈ ਲੱਛਣਾਂ 

ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਸਕਵਂੇ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ-ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 
ਹਨ?

ਿੋਰ ਇਲਾਜ
• ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕਲੀਸਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ 

ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵਚ?

• ਮਂੈ ਨਵਂੇ ਕਂੈਿਰ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁਸਣਆ ਹੈ I ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ?
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• ਕੀ ਮਂੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਿਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦਂੋ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ?

• ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਥਕਾਵਟ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਫਰ ਕਿਰਤ ਮਦਦ ਕਰ 
ਿਕਦੀ ਹੈ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਮਂੈ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੰਦਰੁਿਤ ਰਸਹਣ ਲਈ 
ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਦਿਕਲਪਕ ਿਿਾਈਆਂ
• ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਵਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਹਨ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ 
ਅਸਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਸਜ੍ਨਾਂ ਤਂੋ ਮੈਨੰੂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• ਮੈਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਕਲਪਕ ਦਵਾਈ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ?

• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਸਵਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਿੇ ਭਰੋਿੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੈਬਿਾਈਟਿ ਦੀ 
ਸਿਫ਼ਾਸਰਸ਼ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ?

• ਕੀ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਵਟਾਸਮਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਮਂੈ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ 
ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ?

• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ  
ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

• ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਵਕਲਪਕ ਥੈਰੇਸਪਿਟ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ?
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ਡਾਕਿਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਿੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼
• ਕਲੀਸਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ (ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ) ਕੀ 

ਹਨ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟਰਾਇਲ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋ 
ਿਕਦੇ ਹਨ?

• ਟਰਾਇਲ (ਅਜਮਾਇਸ਼) ਸਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

• ਜੇ ਮਂੈ ਟਰਾਇਲ (ਅਜਮਾਇਸ਼) ਸਵਚ ਸਗਆ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?

• ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੰੁਦੀ ਹਾਂ, ਜਦਂੋ ਸਕ ਮਂੈ ਟਰਾਇਲ (ਅਜਮਾਇਸ਼) ਸਵਚ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਮਂੈ ਸਕਿ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਾਂ?

ਪੈਲਾਦਿਿ ਕੇਅਰ (ਿਰਿਨਾਸ਼ਕ ਿੇਖਭਾਲ)
• ਪੈਲਾਸਟਵ ਕੇਅਰ  

ਕੀ ਹੈ?

• ਪੈਲਾਸਟਵ ਕੇਅਰ  
ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ?

• ਕੀ ਮਂੈ ਘਰ ਸਵਚ ਪੈਲਾਸਟਵ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਤਂੋ ਮਦਦ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ
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ਇਲਾਜ ਿੇ ਬਾਅਿ
• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਿਤੇ?
• ਠੀਕ ਹੋਣ ਸਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਂੈ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
• ਭਸਵੱਖ ਸਵਚ ਮੈਨੰੂ ਸਕਹੜੇ ਟੈਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਿਤੇ? ਮੈਨੰੂ 

ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਕੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
• ਇਲਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਮਂੈ ਸਕਿ ਨੰੂ ਸਮਲਾਂਗਾ? ਮਂੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਕੰਨੀ ਵਾਰੀ 

ਸਮਲਾਂਗਾ?
• ਜੇ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਸਟਊਮਰ ਵਾਪਿ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ ਹਾਂ ਤਾਂ 

 ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਟਊਮਰ ਵਾਪਿ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਂੈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ 

ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਮ ਜੀਿਨ ਦਿੱਚ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ
• ਮੇਰੀ ਸਰਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
• ਮੈਨੰੂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਿ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕੰਨਾ ਿਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
• ਕੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਿਥਾਈ ਰਸਹਣਗੇ?
• ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ  

ਮਂੈ ਸਕਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
• ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਿ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਿੋਚਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਿ ਜਾਣ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇ ਕੋਲ ਭੇਜ  

ਿਕਦੇ ਹੋ?
• ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਸਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਿਾਂ?
• ਮਂੈ ਸਫਰ ਤਂੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਦਂੋ ਹੋਵਾਂਗਾ?
• ਕੀ ਮਂੈ ਸਫਰ ਤਂੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?
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ਇੱਥੇ ਜਾਓ: btaa.org.au

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
 ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 857 221

ਈ - ਮੇਲ: enquiries@btaa.org.au


