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 ਿਵਆਿਖਆ 1 

(ਅੰਕ  I ਨੰਬਰ 2.3., ਵਾਕ 1 ਲਈ) 

ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ 

ਿਸਹਤ ਸਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮਡੈੀਕਲ ਪ੍ਰੀਿਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 

 
ਤੁਸੀ ਏਥੇ ਫਰੀ ਸਟੇਟ ਸਾਕਸਨ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਸਹਤ ਸਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਗੇ । ਇਸ ਮੁਆਇਨੇ ਨਾਲ  ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਗਾ , ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣੇ ਦੀ ਰੁਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ । ਇਸ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਸਬ ਤ ਪਿਹਲਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਣੀ 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ , ਜਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ , ਿਜੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਯੁਿਨਟੀ ਿਵਚ ਰਹਾਇਸ਼ ਰਖੇ 
ਹੋਏ ਹਨ ।     
 
ਇਸ ਮੁਆਇਨੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ (ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਂਦਰ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ) , ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ (15. ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ) ਜਾਂ ਫੇਰ ਟੀਬੀ ਦਾ 
ਸਿਕਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ ਇਹ ਬਿਚਆਂ ਦਾ 15. ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਗਾ , 
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ 13. ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸਪਲ ਿਲਆ ਜਾਏ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਏ ਅਤੇ 
ਬੀ (ਛੂਤ ਪੀਲੀਆ) ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰਹਾਂ ਖਸਰਾ, ਪੇੜੇ, ਰੂਬੈਲਾ, ਅਤੇ ਿਚਕਨ ਪੌਕਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਏ ਗਾ । ਇਨਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਿਵਚ ਪਾਖਾਨੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ ਿਜੜਾ 
ਇਨਟੈਸਿਟਨਲ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਗਾ ।  
 
ਏਸੀ ਤਰਹਾਂ ਿਸਹਤ ਸਟਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਨਹਾਂ ਦੁਸਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆੰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 
ਇਸ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਗਾ ।  
 
ਜੇ ਇਸ ਸੰਚਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਂਦਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 
ਪਾਏ ਜਾਣ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਰਤ ਿਵਚ, ਜੱਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਿਸਹਤ ਦਾ ਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ 
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਮਜਾਜ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਟਰ ਿਵਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  
 
ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਸੁਰਤ ਿਵਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜੇ ਗਾ , ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੀ 
ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇਵੋ ਗੇ । 
 
ਪਨਾਹ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਿਡਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਰੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਅਪਣੇ 
ਮਜਾਜ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਂਟਰ ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਵਾਲਨਾਮਾ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ ਦੇ 
ਸਵਾਲ ਹਨ) ਪੁਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਟਰ ਦੇ ਡਾਕਚਰ ਨੰੂ ਦੇ ਦਵੋ , ਿਜੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਈਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ , ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਪੁਰ ਕਰੋ । 
 
ਏਡਜ਼ / ਏਚ ਆਈ ਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਨਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਏਸੀ ਤਰਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦੇ 
ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਿਸਹਤ ਦਾ ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਮਜਾਜ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵਚ 
ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਈਦਾ ਹੋਏ ਗਾ , ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਕਸੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਿਰਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਏ 
ਗਾ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਤੀਤ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਈੋ ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪਰ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕੱਦੀ ਅਤੀਤ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ । ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੇ  ਅਤੇ ਇਹ 
ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰਖਇਆ ਜਾਏ ਗਾ । 
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ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 

 
ਏਡਜ਼ / ਏਚ ਆਈ ਵੀ ਦੀ ਲਾਗ 

ਏਡਜ਼ ਇੱਕ ਇਮੁਉਨੋਡੇਫੀਿਸਏ ੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ , ਿਜੜੀ ਮਨੱੁਖੀ ਇਮੁਉਨੋਡੇਫੀਿਸਏ ੀ ਵਾਇਰਸ (ਏਚ ਆਈ ਵੀ) ਦੇ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਦੀ ਹੈ । ਮਨੱੁਖੀ ਇਮੁਉਨੋਡੇਫੀਿਸਏ ੀ ਵਾਇਰਸ (ਏਚ ਆਈ ਵੀ) ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰੱਿਖਆ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  
ਏਚ ਆਈ ਵੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਫਲੂ-ਲੱਛਣ ਵਰਗੀਆਂ ਿ ਕਾਇਤਾਂ ਹਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਿਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿਕ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਦਰਦ ਹਦਾ ਹੈ । ਏਚ ਆਈ ਵੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਹਰ 
ਇੱਕ ਿਵਆਕਤੀ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਰੱਿਖਆ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ ਖਰਾਬੀ ਵੱਧਦੀ ਿਰਹਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਜਰਾਸੀਮ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਿਖਆ ਿਸਸਟਮ ਬਾਕੀ ਨਹ  ਿਰਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਏਸੀ ਤਰਹਾਂ ਕੱਦੀ ਕੱਦੀ ਕੈਨਸਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਿਦਮਾਗੀ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਵੀ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
 
 
ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ 
ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ (ਏਚ ਸੀ ਵੀ) ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ  ਚਲਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਕਸੀ ਵਾਇਰਸ-ਚੱੁਕ ਆਦਮੀ ਤ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਜੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਹ ਿ ਕਾਇਤਾਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿਕ ਭੁੱ ਕ ਦਾ ਨਾ ਲਗਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇ ੀ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ 
ਦਾ ਦਰਦ, ਏਪੀਗੈਸਟਿਰਕ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਸਿਕਨ ਅਤੇ 
ਅੰਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਿਕਨ ਪੀਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਏਚ ਸੀ ਵੀ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੱਦੀ ਵੀ ਏਕੱਲਾ ਨਹ  ਹਦਾ ਹੈ । 
ਚਾਰ ਚ ਤੀਨ ਿਵਆਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾਇਮੀ ਹਦੀ ਹੈ । ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਜਗਰ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪੁਹੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
 
 
ਿਸਿਫਿਲਸ 

ਿਸਿਫਿਲਸ ਨੰੂ ( ਮਰਗੀ ਵੀ ਿਕਹਂਦੇ ਹਨ) ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ , ਇੱਕ ਛੂਤ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਿਸਿਫਿਲਸ 
ਬੀਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਿਪਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੂੜੀਦਾਰ-ਕਰਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਦੀ ਹੈ । ਇਸ  ਿਸਿਫਿਲਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ 
ਵੱਧਣੇ ਦੇ ਕਈ ਮਰਹਲੇ ਹਨ । ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲਛਣ ਬੁਹਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਤੇ ਸਾਫ ਜਾਿਹਰ ਹਦੇ ਹਨ । 
ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਹੀ ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ (ਿਜਨਸੀ ਅੰਗਾਂ ਤੇ) ਬੁਲਬਲੇ ਜਾਂ 
ਛਾਲੇ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਅਲਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਇਨਹਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹ  ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਦੀ 
ਖੂਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹ  ਹਦੀ ਹੈ , ਬਲਕੇ ਇਹ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਮਰਹਲੇ ਿਵਚ 
ਪੁਹੰਚੀ ਹਦੀ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਧਪੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਲੰਫ ਿਗਲਟੀਆਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਿਵਚ ਿਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿਕ ਿਦਲ, ਸ਼ਹ ਰੱਗ, ਿਜਗਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਵਚ 
ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ । 
ਜੇ ਇਹ ਿਸਿਫਿਲਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਕਸੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਨਜਨਮੇ ਨੰੂ  ਭਾਰੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 
 


