
ਇਹ ਗਾਈਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨਕ �
ਿਮਲਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾ� ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਦੱਸ, ਦੋਸਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਪੋਇਟੰਮ�ਟ ਦੀ ਬੁਿਕੰਗ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇਟੰਮ�ਟ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇਟੰਮ�ਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ

ਅਪਾਇਟੰਮ�ਟ ਦੌਰਾਨ

ਅਪਾਇਟੰਮ�ਟ ਤ� ਬਾਅਦ

1

ਵਰਚੁਅਲ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਪ�ਦਾਨਕਨਾਲ
ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਸੰਬੰਧੀ
ਗਾਈਡ

ਇਹਨਾਂ  ਪੰ ਿਨਆਂ  ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਹੈ :



ਚੋਣ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲ�ਟ ਜਾ ਂਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋਗੇ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਡਵਾਈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ
ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾ ਂਪਲੱਗ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਹੈ।.

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਜਗ�ਾ ‘ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਿਜਵ� ਿਕ Zoom) � ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀਡੀਓ
ਅਪਪੋਇਟੰਮ�ਟ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।  

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕੋਈ ਿਟਕਾਣਾ ਚੁਣੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ:
ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਟ ਵਰਤ� ਤਾ ਂਜੋ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾ� ਦੇਖ ਸਕੇ।   
ਅਿਜਹੀ ਥਾ ਂਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾ� ਦੇਖ ਜਾ ਂਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣ।
ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਿਟਕਾਣਾ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋਵੇ। 

ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਈਅਰਫੋਨਾ/ਂਹ�ਡਫੋਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਈ�ੋਫੋਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾ� ਵਧੇਰੇ ਿਨੱਜਤਾ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾ� ਸਪੀਕਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਿਂਕ  ਉਹ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਂਵੀ ਸੁਣ
ਸਕਣ।

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਦੱਸ ਜਾ ਂਦੋਸਤ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦਾ �ਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ  ਅਪਾਇੰ ਟਮ� ਟ  ਲਈ  ਿਤਆਰੀ  ਕ ਰੋ  ( ਤੁ ਹਾਡੀ  ਅਪਾਇੰ ਟਮ� ਟ  ਤ�  > 1
ਿਦਨ  ਪ ਿਹਲਾਂ )

ਕਈ ਮੱੁ ਿਦਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਿਖਆਤ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਨਹ� ਪਤਾ ਿਕ ਵਰਚੁਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਉਿਚਤ ਹੈ ,  ਤਾਂ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵ�ਬਸਾਈਟ
ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਡਾਕਟਰ ,  ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਬੱੁਕ ਕਰੋ। ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।  

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਪੱੁਛੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾ� ਅਪਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉਨ�ਾਂ � ਕੁਝ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,  ਿਜਵ�
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਅਪਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ � ਪੂਰਾ ਭਰੋ ਅਤੇ ਭੇਜੋ।

ਤੁ ਹਾਡੀ  ਅਪਾਇੰ ਟਮ� ਟ  ਦੀ  ਬੁ ਿਕੰਗ  ਕਰਨਾ

2



ਜਾਣੋ ਿਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਪਪੋਇਟੰਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ� ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ � ਿਮਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਮੀਦ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ� ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ
ਆਈਡੀ ਲਈ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ � ਿਮਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂ� ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥ� ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੰਸ ਿਕੱਥੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਹਾ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂ� ਪੱੁਛੋ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾ ਂਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ � ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਓ।  

ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲੋ ਤਾ ਂਜੋ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾ� ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕੇ।  

ਨ� ਟ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਵਾਲ ਪੱੁਛੋ।

ਅਪਪੋਇੰਟਮ� ਟ  ਦੌ ਰਾਨ

© 2020 ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਇਹ ਕੰਮ �ੀਏਿਟਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟ�ੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ-ਨ� ਡੇਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਸ�ਸ
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। UBC ਿਡਜੀਟਲ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤ� ਿਲਖਤੀ ਸਾਰਾਸ਼ਂ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ � ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ ਜਾ ਂਗਲਤ ਹੈ।

ਅਪਪੋਇੰਟਮ� ਟ  ਤ�  ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਫੋਟੋ ਨਹ� ਹੈ ਤਾ ਂਫੋਟੋ ਆਈਡੀ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨ� ਟਜ਼ ਜੋ ਤੁਸ� ਰੱਖੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਭਾਰ, ਤਾਪਮਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਜਾ ਂਨਬਜ਼ ਦੀਆ ਂਰੀਿਡੰਗਾ।ਂ 

ਨ� ਟਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪ�ਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪਿਹਲਾ ਂਇਸ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ � ਨਹ� ਿਮਲੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀਆ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆ,ਂ
ਦਵਾਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਆ ਂਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ।

ਅਪਪੋਇੰਟਮ� ਟ  ਦੌ ਰਾਨ  ਤੁ ਹਾ ਡੇ  ਨਾਲ  ਹੋ ਣ  ਵਾਲੀਆਂ  ਚੀਜ਼ਾਂ :

ਹਵਾ ਲੇ

ਹੈਲਥਿਲੰਕ B.C. https://www.healthlinkbc.ca/
ਵਰਚੁਅਲ ਅਪਪੋਇਟੰਮ�ਟ  � ਿਕਵ� ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਗਾਈਡ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। (n.d.).
https://www.cma.ca/how-navigate-virtual-care-visit-patient-guide.
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