ਆਪਣੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਕਿਏ ਰਹੋ




ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਓ



ਸੁਆਲ ਪੁੁੱ ਛੋ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ



ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਇੁੱ ਛਛਤ ਟੀਛਿਆਂ, ਮੁੁੱ ਲਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛਫਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸੋ



ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ



ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਮਛਹਸੂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨੂੂੰ ਦੁੱ ਸਣ ਛ ੁੱ ਿ ਛਿਿਕੋ ਨਾ



ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਛਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰੋ



ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ੁੱ ਧ ਬੀਮਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਛਜਹਾ ਛ ਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਛਹਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਨੂੂੰ ਦੁੱ ਸੋ



ਦਾਖਲ ਰੋਗੀ, ਛਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ID ਬਰੈਸਲਟ ਪਛਹਨ ਕੇ ਰੁੱ ਖੋ



ਦਾਖਲ ਰੋਗੀ, ਛਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ ਛਨਯਛਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਦ ਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ




ਇਹ ਜਾਣੋ ਛਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦ ਾਈ ਛਕਹੋ ਛਜਹੀ ਛਦਖਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮੂੰ ਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹਨ



ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਿਨਾ ਤੁਰੂੰਤ ਛਦਓ



ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਛਮਸਟ (ਓ ਰ-ਛਦ-ਕਾਊਂਟਰ) ਦ ਾਈਆਂ, ਛ ਟਾਛਮਨ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਛਸਸਟ ਨੂੂੰ ਸੁਿੇਤ ਕਰੋ



ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਛਕਸੇ ਦ ਾਈ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਨੂੂੰ ਦੁੱ ਸੋ



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਛਕ ਤੁਸੀਂ ਦ ਾਈ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਛਹਲਾਂ ਖੁਦ ਉਸਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਗੀ ਪਛਾਣ
ਛਰਸਟਬੈਂਡ (Patient Identification Wristband) ਪਛਹਨਦੇ ਹੋ।

ਵਿਜਤਾ
ਛਨਜਤਾ ਹਰੇਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸੁਰੁੱਛਖਆ ਦਾ ਛਹੁੱ ਸਾ ਹੈ।





ਛਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਛਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛਨਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੁੱਛਖਆ ਲਈ
ਤਸ ੀਰਾਂ ਛਖੁੱ ਿਣਾ, ੀਛਡਓ ਜਾਂ ਆਛਡਓ ਛਰਕਾਰਛਡੂੰ ਗਸ ਕਰਨਾ ਪਰਤੀਬੂੰ ਛਧਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਛਕਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਛਕਸੇ ਹੋਰ ਛਨਜੀ ਇਲੈ ਕਟਰੋਛਨਕ ਛਡ ਾਈਸ ਨਾਲ ਤਸ ੀਰਾਂ ਛਖੁੱ ਿ ਰਹੇ
ਹੋਣ ਜਾਂ ਛਰਕਾਰਛਡੂੰ ਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਛਡ ਾਈਸ ਨੂੂੰ ਛਬਜਨੇਸ ਆੁੱਛਫਸ ਛ ੁੱ ਿ ਤਾਲੇ ਛ ੁੱ ਿ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਛਦੁੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਛਦੁੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਅਿੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਤੰ ਬਾਕੂਿੋਸ਼ੀ



ਓਂਟਾਛਰਓ ਸ਼ੋਰਸ ਇੁੱ ਕ ਧੂੂੰ ਆਂ ਰਛਹਤ ਾਤਾ ਰਣ ਹੈ।



ਛਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਓਂਟਾਛਰਓ ਸ਼ੋਰਸ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਛਕਤੇ ੀ ਤੂੰ ਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ



ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁੁੱ ਛੋ



ਜੇਕਰ ਛਕਤੇ ਅੁੱ ਗ ਲੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਛਨਕਲਣ ਦੇ ਛਨਰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ



ਦਾਖਲ ਰੋਗੀ, ਮਾਛਸਕ ਫਾਇਰ ਛਡਰਲਾਂ ਛ ੁੱ ਿ ਭਾਗ ਲਓ

ਵ ਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚੋ




ਸਹੀ ਜੁੁੱ ਤੇ ਪਛਹਨੋ



ਛਿਲਕਣ ਾਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਾ ਪਛਹਨੋ



ਡੂੰ ਡੇ ਫੜੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰੋ



ਪਛਹਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਛਡੁੱ ਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੁੱ ਛਸਆ ਾਂ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਛਰਆਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦੇ ਪਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਨੂੂੰ ਦੁੱ ਸੋ



ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਿੁੱ ਕਰ ਆਉਣ, ਧੁੂੰ ਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਛਸਰ ਿਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱ ਛਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਨੂੂੰ
ਦੁੱ ਸੋ



ਆਪਣੇ ਛਡੁੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਿਾਅ ਯੋਜਨਾ (ਫਾਲਸ ਪਰੀ ੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਛ ੁੱ ਿ ਸਛਕਰਏ ਰਹੋ



ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਛਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁੁੱ ਤੇ ਪਛਹਨੋ



ਓਂਟਾਛਰਓ ਸ਼ੋਰਸ ਦੇ ਅਹਾਛਤਆਂ ਛ ੁੱ ਿ ਨੂੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਿੁੱ ਲੋ



ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਿ ਡੁਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਾਧੂ ਸਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਦੁੱ ਸੋ

ਦਾਿਲ ਰੋਗੀ – ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਤਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰੋ




ਕੀਮਤੀ ਸਤਾਂ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਛਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ



ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਛਬਜਨੇਸ ਆੁੱਛਫਸ ਛ ੁੱ ਿ ਜਮਿਾ ਕਰਾਓ



ਓਂਟਾਛਰਓ ਸ਼ੋਰਸ ਛਬਲਛਡੂੰ ਗ 5 ਛ ੁੱ ਿ, ਤੀਜੀ ਮੂੰ ਛਜਲ ਛ ਖੇ ਸਛਥਤ ਛਬਜਨੇਸ ਆੁੱਛਫਸ ਛ ੁੱ ਿ ਰੁੱ ਖੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਤਾਂ
ਲਈ ਛਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰ ਹੈ



ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਛਨਜੀ ਸਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਛ ੁੱ ਿ ਸੁਰੁੱਛਖਅਤ ਕਰੋ

ਸਮੁਦਾਇਕ ਜੀ ਿ

ਛੁੁੱ ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਛਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਇਹ ਛ ਕਛਸਤ ਕਰੋਗੇ :




ਇੁੱ ਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਜੀ ਨ ਪਛਰ ਰਤਨ ਯੋਜਨਾ
ਮੁੜ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ
ਇੁੱ ਕ ਸੂੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਸਛਥਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਛਤਆਰ ਹੋ ੋ, ਛਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਛਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਿਦੇ ਹੋ ਛਕ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਠੀਕ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸੁਆਲ ਪੁਿੱ ਛੋ

ਇਹ ਸਟਾਫ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:


ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਟੀਮ (ਛਰਕ ਰੀ ਟੀਮ)



ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਮੈਨੇਜਰ



ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਬੂੰਧਕੀ (ਐਡਛਮਛਨਸਟਰੇਛਟ ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ



ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਧੇਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਸੁਰੁੱਛਖਆ ਆਗੂ (Patient Safety Leader) ਨੂੂੰ 905.430.4055 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 6019 ਤੇ ਜਾਂ
ਜੋਛਖਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Director of Risk) ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਸੁਰੁੱਛਖਆ (Patient Safety) ਨੂੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸਨ 6764 ਤੇ ਫੋਨ ੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ

