
ਿਮਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਹੋਣ 'ਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਜਾਣਾ

ਇਹ ਲੀਫ਼ਲ�ਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� 
ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਿਕ� 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਸ� ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਜਾਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਿਕ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾ?ਂ

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਆਉਣ 'ਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
ਹੈ।  ਤੁਸ� ਿਸਰਫ਼ ਉਦ� ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਜਾਓਗੇ 
ਜਦ� ਤੁਹਾ� ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ, ਅਸ� ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦੇਈਏ ਿਕ ਤੁਸ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਜਾਓ।

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਘਰ ਵਾਪਸ 
ਜਾਓਗੇ।  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਕੁਝ ਵਧੀਕ 
ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਵਰਗੀ
ਿਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜ ੇਤੁਸ� 
ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ।  ਜੇ 
ਤੁਹਾ� ਵਧੇਰੇ ਜਿਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ�ਡ 
'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ – ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਪਹੰੁਚਿਦਆ ਂਹੀ ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ 
ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਾਗਂੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇੱਥ� ਿਕਸ ਤਰ�ਾ ਂ
ਜਾ ਸਕੋਗੇ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੋ, ਤਾ ਂਅਸ� ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾਵਾ,ਂ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ/ਜਾ ਂ
ਦੋਸਤਾ ਂ� ਸ਼ਾਮਲ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

‘ਿਡਸਚਾਰਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ’ – ਹਸਪਤਾਲ 
ਪਹੰੁਚਣ ਤ� ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾ� ‘ਿਡਸਚਾਰਜ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ’ (ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਜਾਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ) ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ – ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪੱੁਛੇਗੀ ਿਕ 'ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?'।  
ਉਹ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਸਮ� 
ਇਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂ'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

1. ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
2. ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?
3. ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮੈ� ਿਕਹੜੀ ਵਧੀਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?
4. ਮ� ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਕਦ� ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਾਗਂਾ/ਸਕਾਗਂੀ?


