
 

ਤਤਕਾਲ ਹਵਾਲਲਆ ਂਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲਕ ਤਹੁਾਡ ੇਜੀਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਲਕਉਂ 

ਭੇਲਜਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

 
ਮੈਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਲਕਉਂ ਭੇਲਜਆ ਲਿਆ ਹੈ?  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਇਸਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਿਆ ਹੈ ਜਿਉਂਜਿ ਤਹੁਾਡੇ ਿੀਪੀ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਿਾਂਚ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਮਾਹਰ ਿੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਜਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੀ 
ਠੀਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇਖੇ ਿਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
 

ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੈਂਸਰ ਹੈ? 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜਿਤੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਇਨਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਿੈਂਸਰ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਸਮਤੇ।  ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਿ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਭੇਿੇ ਿਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।  
 

ਿੇਿਰ ਿੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਿ-ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿ ਰੋਿ-ਪਛਾਣ ਛੇਤੀ ਿੀਤੀ ਿਾਵ ੇ

ਤਾਂ ਿੋ ਇਲਾਿ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਿਰਿੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਦੇਜਖਆ ਿਾਏ।  
 

ਜਿਉਂਜਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਤੁਰੂੰਤ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੋ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਿਾਏਿੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਨ ੂੰ , ਤੁਰੂੰਤ ਰੋਿ-ਪਛਾਣ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਅਿਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਿੇਰੇ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਰਜਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।  
 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  

• ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਿ ਤਹੁਾਡੇ ਿੀਪੀ ਿੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਹੈ, ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਈ 

ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਬਰ ਸਮੇਤ ਜਿਉਂਜਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟਲੈੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰਪਰਿ 

ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੈਅਸ਼ਦੁਾ ਮਲੁਾਿਾਤ ਤੇ ਹਾਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਨ ੂੰ  ਦੱਸ ਜਦਓ। 

• ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਿੀਪੀ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦੀ 
ਜਵਵਸਿਾ ਿਰਣਿੇ 



 

• ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੋ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ  ਿੋਈ ਤੈਅ ਮੁਲਾਿਾਤ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਿੀਪੀ ਪਰੈਿਜਟਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਿ ਿਰ ੋ 

 

ਅੱਿੇ ਕੀ ਹੋਏਿਾ?  

 

ਤੁਹਾਡੀ ਿੀਪੀ ਪਰੈਿਜਟਸ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਮੁਲਾਿਾਤ ਤੈਅ ਿਰੇਿੀ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੁੱ ਿ ਨਹੀਂ ਿਰ 

ਸਿਦਾ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸਦੀ ਜਵਵਸਿਾ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੇਿਾ।  
ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤ ਤੈਅ ਿਰਨ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਈੋ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਵੀ ਭੇਿ ਸਿਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਅਜਿਹੇ ਿਈ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਿਾਤ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਿਰਵਾਏ ਿਾਣ ਦੀ 
ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
 

ਇੱਿ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਜਹਮਤ ਿਤਾਏ ਿਾਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਿਾਤ ਤੇ ਆਉਣਾ 
ਬਹੁਤ ਿਰ ਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਲੁਾਿਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਦ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਰੂੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 

ਨ ੂੰ  ਸ ਜਚਤ ਿਰਨ ਲਈ ਜਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਸ਼ਟੀਿਰਨ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜਦੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ।ੋ 
 

ਹਸਪਤਾਲ ਲਵਖੇ ਕੀ ਹੋਏਿਾ?  

 

ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਮੁਲਾਿਾਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਿ ਮਾਹਰ ਨ ੂੰ  ਜਦਖਾਓਿ ੇਿਾਂ ਰੋਿ-

ਪਛਾਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਿੇ।  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ ਿਾਏਿਾ ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅਸ਼ਦੁਾ ਮੁਲਾਿਾਤ ਤ ੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਟੈਸਟ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਜਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਿ ਤਸੁੀਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਦੱਤੇ ਿਏ ਜਿਸੇ ਵੀ ਜਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਸੇ ਦੋਸਤ ਿਾਂ ਪਜਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਲਆ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਜਿ ਇਹ ਉਸ ਸਜਿਤੀ 
ਜਵੱਚ ਮਦਦਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਿੱਲਬਾਤ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਸਬੂੰਧੀ ਜਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ 
ਮੈਡੀਿਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਰੇਿੀ।  
 

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?  

ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਿਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਿਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਸ ਿੀਪੀ 
ਸਰਿਰੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਲ ਿਰ,ੋ ਉਸ ਜਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਿੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 
 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਲਲੂੰ ਕ  

 
https://www.cancerresearchuk.org/ 
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support 
 

https://www.cancerresearchuk.org/
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support

