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Hospital visitor
restrictions

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ /
ਮੁਲਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ

Since the COVID-19 pandemic, there
may be restrictions on the number of
visitors that patients can have at some
Victorian hospitals.

COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਤੋ ਂ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਕੁੱਝ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿੰ ਨੇ ਲੋ ਕ ਆ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

While these restrictions protect vulnerable
patients and hospital staff, they can
cause distress and anxiety – especially
for those receiving end-of-life-care.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇ ਚੈਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤਮ
ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ।

Here are some tips to help you, your
family and friends feel connected and
informed.

ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ-ਮਿੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਅਤੇ ਸੁਚੇ ਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਝਾਅ ਇੱਥੇ ਦਿੱ ਤ�ੇ
ਗਏ ਹਨ।

Practical tips during
hospital visitor restrictions

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀ
ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੌ ਰਾਨ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ

Find out the specific restrictions
at your hospital

ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

Each hospital has individual processes and
procedures. Visit the hospital’s website for visitor
hours, call the general enquiries line or speak with
your treating team.
Different areas of the hospital may have different
restrictions, and these may change quickly. It is ok to
keep asking questions about the current restrictions.

ਹਰੇ ਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ -ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰ ਕ੍ਰਿ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ
ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ਵੇ ਖੋ, ਆਮ
ਪੁੱਛ-ਗਿੱ ਛ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਤੀ-ਛੇ ਤੀ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Nominate a main contact
person for hospital visits and
information
A main contact person is the person who talks
to the hospital about the patient’s stay and care.
This is usually a family member, carer or friend.
Make sure this person can be reliably
contacted- they always have a mobile phone
on them, and the phone is taken off silent.

Arrange an interpreter
Interpreters and people providing language
support for the patient’s care are usually allowed
to visit. It is a good idea to check first as not all
hospital staff may be aware of this.

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਮੁੱਖ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ ।
ਮੁੱਖ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ-ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਦਾ ਕੋ ਈ ਸਦੱ ਸ, ਕੋ ਈ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤ-ਮਿੱ ਤਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਉਨ੍ ਹਾਂ ਕੋ ਲ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਇੱ ਕ ਮੋ ਬਾਇਲ ਫੋ ਨ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ
ਫੋ ਨ ਸਾਇਲੇ ਂ ਟ ਉੱ ਤ�ੇ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਕਰੋ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ-ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ
ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਤੋ ਂ ਜਾਣੂੰ ਨਾ ਹੋ ਣ।

Call 13 14 50 for free interpreter support.

ਮੁਫਤ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 13 14 50 ਉੱ ਤ�ੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ।

Get to know your treating
team and their roles and
responsibilities

ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ।

Ask your treating team for a list of key contacts at
the hospital, the best number/s to call them on
(including after-hours contacts) and find out the
type of information they can help you with.

Identify the best time
to get the most out of your
hospital visit
Speak with your treating team or the nurse in
charge about the best time of day to visit when
the patient is available and most alert.

Arrange a phone or video
call (telehealth) for
appointments
If you can’t be at the hospital for specialist
appointments or when the treating team is
visiting patients on their ‘rounds of the ward’, you
can ask the treatment team to call you for test
results, treatment planning, and when the patient
goes home (discharge) for instructions.
You can find out more about telehealth from your
treatment team or Cancer Council’s Telehealth
for cancer patients and carers fact sheet.

ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੋ ਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਫੋ ਨ ਨੰਬਰ ਮੰ ਗੋ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਫੋ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਮੇ ਂ
ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਸਮੇ ਤ) ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ
ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁਕਵੇ ਂ ਸਮੇ ਂ ਦੀ
ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਨ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁ ਕਵਾਂ ਸਮਾਂ
ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਫੋ ਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ
ਕਾਲ (ਟੈ ਲੀਹੇ ਲਥ) ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਕਰੋ
ਜੇ ਸਪੇ ਸ਼ਲਿਸਟ ਅਪਾਇੰ ਟਮੇ ਂ ਟਾਂ ਦੌ ਰਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋ ਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ
‘ਵਾਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੌ ਰ�ੇ ’ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਵੇ ਤਦ,
ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੈ ਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ , ਇਲਾਜ ਯੋ ਜਨਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ
(ਫਾਰਗੀ) ਸਮੇ ਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜਾਂ Cancer Council ਦੀ
ਕੈ ਂ ਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ Telehealth ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਪੱ ਤਰ
ਤੋ ਂ telehealth ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Keep a diary or electronic
record
It’s useful to keep a record or diary of
conversations, medicines, side-effects and
any questions you have for your next appointment.

Religious and cultural needs
Ask to speak to the hospital’s Pastoral and
Spiritual Care Service. They can arrange for
someone to visit for specific religious or cultural
needs, such as prayer or ceremonies.

Have an advance care plan
An Advance Care Plan shows your treatment
and care preferences. It helps your family, friends
and doctors know what decisions you want
them to make if you are not able to tell them.
Visit advancecareplanning.org.au for more
information.

Find out if community based
or hospital in the home services
are an option
Hospital in the home or community health
services may be an option for patients to receive
care or treatment from home, or other suitable
location. Some of the services that can be
provided at home are chemotherapy, wound
care, antibiotics and end-of-life care. There’s no
additional charge for this service.

ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾੱਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ
ਗੱ ਲਾਂਬਾਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ , ਦੁਰਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮੇ ਂ ਟ
ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ
ਰੱ ਖਣਾ ਫਾਇਦੇ ਮੰ ਦ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋ ੜਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ Pastoral and Spiritual Care Service (ਪਾਦਰੀ
(ਪੇ ਸਟੋ ਰਲ) ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਵਾ) ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਕਹੋ । ਉਹ ਪ੍ ਰਾਰਥਨਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ
ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਡਵਾਂ ਸਡ ਕੇ ਅਰ ਪਲੈ ਨ ਬਣਾਓ
ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੇ ਅਰ ਪਲੈ ਨ ਵਿੱ ਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋ ਸਤਾਂ-ਮਿੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ
ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈ ਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਵਧੇ ਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ advancecareplanning.org.au ਵੇ ਖੋ।

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਸਭਿਆਚਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਘਰ
ਵਿੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ (ਹਾਸਪਿਟਲ ਇਨ ਹੋ ਮ) ਸੇ ਵਾਵਾਂ ,
ਇੱ ਕ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਹਾਸਪਿਟਲ ਇਨ ਹੋ ਮ ਜਾਂ ਕਮਯੁਨਿਟੀ ਹੈ ਲਥ ਸੇ ਵਾਵਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰ,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਜੋ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਵਿਚੋ ਂ ਕੁੱਝ ਹਨ: ਕੀਮੋ ਥੈਰੇਪੀ, ਸੱ ਟ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਐਂਟੀਬਾਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਅੰ ਤਮ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ। ਇਸ ਸੇ ਵਾ ਲਈ ਕੋ ਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

End-of-life care

ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ

Ask if special consideration can be made to
have more visitors, or longer visiting hours.

ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਵਧੇ ਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਦੇ ਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਘੰ ਟ�ੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤ�ੇ
ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

You can also discuss options for people wishing
to die at home.

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ , ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤਮ
ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।

When the patient is going home
(discharge)

ਜਦੋ ਂ ਮਰੀਜ਼ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਵੇ

Ask for a written plan with instructions for how to
care for the person and any wounds at home. This
plan should include follow up care, instructions for
managing medicines and pain, symptoms to look
out for and who to call if you need to ask questions.

ਇੱ ਕ ਲਿਖਤੀ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਗਏ ਹੋ ਣ
ਕਿ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਸੱ ਟਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸ
ਯੋ ਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੈ ਰਵੀ/ਸੰ ਭਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਲਈ
ਹਦਾਇਤਾਂ, ਕਿੰ ਨ੍ ਹਾਂ ਲੱ ਛਣਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ
ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਫੋ ਨ ਕਿਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Contact patient services to
resolve issues or raise concerns

ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢਣ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

If you can’t resolve an issue directly with the
treatment team, ask to speak to the manager of the
area or contact patient liaison/advocate (also called
consumer liaison) services.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਿੱ ਧੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੱ ਢ ਸਕਦੇ
ਹੋ , ਤਾਂ ਖੇ ਤਰੀ ਪ੍ਰ ਬੰਧਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੀਜ ਸੰ ਪਰਕ
(patient liaison)/ਮਰੀਜ ਹਿਮਾਇਤੀ (patient advocate) (ਇਨ੍ ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਪਭੋ ਗਤਾ ਸੰ ਪਰਕ [consumer liaison] ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

Contact Cancer Council

Cancer Council ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
13 11 20 ਉੱ ਤ�ੇ ਫੋ ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ 13 14 50 ਉੱ ਤ�ੇ ਫੋ ਨ ਕਰਕੇ
Cancer Council ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰੋ ।
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Anyone can contact us by calling 13 11 20
for free and confidential information and
support. If you would like an interpreter, call
13 14 50 and ask to speak to Cancer Council
in your language.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈ ਂ ਸਰ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
13 11 20
askanurse@cancervic.org.au
www.cancervic.org.au
ਹੋ ਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ 13 14 50 ਉੱ ਤ�ੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ
Cancer Council Victoria ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤ�ੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ, ਦੋ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

