ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ
8 ਸਰਲ ਕਦਮ।
ਿਗਰਣ ਤ ਬਚਣਾ

•

ਹ
ਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਜ਼ੁਰਾਬਾਂ, ਤਸਿਮਆਂ ਵਾਲੇ
ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਹੀ ਨਾਪ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਜਾਂ ਰਬੜ
ਦੇ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਸਲੀਪਰ ਪਾਓ।

•

ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੁਰਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਏਡਸ) ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ।

ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿਕਆਂ ਤ ਬਚਾਅ

•

ਆਪਣੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟਾਿਕੰ ਗਸ ਪਿਹਣੋ ਜੇ ਸਲਾਹ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਮੂਵ ਕਰੋ

•

ਲੱਤ ਅਤੇ ਿਗੱਿਟਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
•

ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।

•

ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਓ।

ਸੰ ਕਰ੍ਮਨ ਤ ਬਚਾਅ

•

ਪਖਾਨੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ

ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ/ਰੋਗਾਣੂ ਰਿਹਤ ਕਰੋ।
•

ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਝਜਕੋ ਿਕ ਕੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੈੱਲ ਦੀ
ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ

•

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

•

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ
ਨਹ ਆਉਂਦੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਕਸ ਲਈ ਹਨ।

•

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਿਵਕਰ੍ੇਤਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤਹਾਨੂ
ੁ ੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਗੌਣ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ

ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਅਲਸਰ
•

ਜੇ ਤੁਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ,
ਿਬਸਤਰ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ।

•

ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ,
ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਦੇ ਜਾਂ ਿਸਰਾਹਣੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ।

ਪਛਾਣ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ (ਆਈਡੀ ਬਡ,
ਪਤਾ, ਜੀਪੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

•

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ

•

ਅਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਂ – ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਸ਼ੰ ਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸ
ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ:
•

ਆਪਣਾ ਿਡਸਚਾਰਜ਼ (ਛੁੱਟੀ ਦਾ) ਪੱਤਰ ਹੈ।

•

ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ।

•

ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ
ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

•

ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦ ਹੈ।
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