
ਵਰਚੂਅਲ ਕੇਅਰ 
ਇਹ ਸ੍ਰੋਤ ਇਹ ਦੱਸ੍ਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸ੍ਰਜਨ ਤੋਂ ਿਰਚੂਅਲ ਕੇਅਰ ਲੈਣ ਿੇਲੇ ਤੁਸ੍ੀਂ 
ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸ੍ਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 

ਿਰਚੂਅਲ ਕੇਅਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ 
ਵਕ ਟੈਲੀਫੋਨ `ਤੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਿੀਵਡਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸੰ੍ਗ ਰਾਹੀਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜ਼ੂਮ ਜਾਂ ਫੇਸ੍ ਟਾਈਮ)। 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਰਚਅੂਲ ਕੇਅਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ: 

• ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਣਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ੍ਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਚੂਅਲ ਕੇਅਰ ਵਿਚ ਵਹੱਸ੍ਾ ਲੈਣ ਿੇਲੇ 
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸ੍ਕਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸ੍ੀਮਤ ਪਹੰੁਚ) ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦਾ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ 
ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਿਰਚੂਅਲ ਕੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਹੀ ਟਰੇਵਨੰਗ 
ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਨ 

ਵਰਚਅੂਲ ਕੇਅਰ ਹਵਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: 

• ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ੍ਣਾ, ਇਹ ਦੱਸ੍ਣਾ ਵਕ ਉਹ ਵਕੱਥੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਲਸੰ੍ਸ੍ ਵਕੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਸ੍ ਵਕਸ੍ਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 
ਜਾਂ ਸ੍ਰਜਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸ੍ਦੀਕ ਕਰਨਾ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਿਰਚੂਅਲ ਕੇਅਰ ਵਿਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਚੂਅਲ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰ੍ਬੰਵਧਤ 
ਢੁਕਿੇਂਪਣ, ਸ੍ੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਿੇਸ੍ੀ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ੍ਣਾ   

• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਸ੍ੀਂ ਵਕਸੇ੍ ਿੀ ਉਸ੍ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਵਜਹੜਾ ਿਰਚੂਅਲ ਕੇਅਰ ਵਿਜ਼ਟ ਵਿਚ 
ਵਹੱਸ੍ਾ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹੋ ਸ੍ਕਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੋਰ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) 

• ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਤ, ਵਹਸ੍ਟਰੀ, ਦਿਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸ੍ੀਮਤ ਸ੍ਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਢੁਕਿਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੈੱਕਅੱਪ ਕਰਨਾ 

• ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਰਚੂਅਲ ਕੇਅਰ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਢੁਕਿਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਮਲ 
ਕੇ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਆਪ ਜਾਂ ਵਕਸੇ੍ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ੍ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ 
ਚੈੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ੍ਮੇਂ ਵਸ੍ਰ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ   



• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ੍ ਸ੍ਪੈਸ਼ਵਲਸ੍ਟ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ੍ਹੀ 
ਤਰਹਾਂ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵਿਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ, ਮਾਨਵਸ੍ਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੰਗ ਲਈ ਪਰਚੀ ਵਲਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣਾ 
ਜੇ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ੍ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ੍ ਨੇ (ਜਾਂ ਵਕਸੇ੍ ਹੋਰ 
ਲਸੰ੍ਸ੍ਿੁਦਾ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜਸ੍ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਦਾ ਵਸੱ੍ਧਾ ਸੰ੍ਬੰਧ ਹੈ) ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਨੈੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੈੈੱਕ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

o ਨੋਟ: ਓਪੀਔਇਡ ਐਗੋਵਨਸ੍ਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ (ਓ ਏ ਟੀ) ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਿਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਨੈੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਿਰਚੂਅਲੀ ਦੇਖ ਸ੍ਕਦੇ ਹਨ।  

ਵਰਚਅੂਲ ਕੇਅਰ ਹਵਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: 

• ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਿਰਚੂਅਲ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ 
• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡ 

ਉਨਹ ਾਂ ਹੋਰ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ੍ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਸ੍ਕਦੇ ਹਨ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਿਾਮਲ ਹੋਰ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਪਰੋਿਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਸ੍ਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰ੍ਪਰਕ ਕਰਨਾ 

 


