
      
 

 

 

 

 
 

ਬਾਹਰੀ-ਮਰੀਜ਼ (ਆਊਟ-ਪੇਸ਼ੰਟਸ)  

ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ (ਫੌਲੋ-ਅੱਪ) ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 

ਬ ੱ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ 

ਅਸੀਂ ਫੌਲੋ-ਅੱਪ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬ ੱ ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫਵਤਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਿਆ 
ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਆਿਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਿਾਸਤੇ ਸਹੀ 
ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚ ਨਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਤ ਹਾਡੀ ਫੌਲੋ-ਅੱਪ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫਤਤਆਂ ਤਵਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਕਲੀਵਨਕ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  

ਜੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਤ ਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਛੇ ਹਫਤਤਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਵਚੱਠੀ ਵਲਿਾਂਗ ੇਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬ ੱ ਕ ਕਰਨ 
ਿਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਾਂਗੇ। 

 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬ ੱ ਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਛੇ ਹਫਤਤਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰੱ ਸਟ ਿਲੋਂ ਵਚੱਠੀ ਵਮਲਣ ਉਤੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 
ਬ ੱ ਕ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਜਾਂ ਵਫਰ ਦੱਸਣਾ ਪਿੇਗਾ ਵਕ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਹ ਣ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਕੰਮ ਵਚੱਠੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਵਤਆਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। 
 

ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ ਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਵਸਜ ਭੇਜਾਂਗੇ। 
 

ਜੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਨਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਤ ਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਤੇ ਮ ੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਵਡਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਿੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨ ੰ  ਇਕ ਵਚੱਠੀ 
ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

ਟਰੱ ਸਟ ਫੌਲੋ-ਅੱਪ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬ ੱ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਕਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ? 

ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬ ੱ ਕ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤ ਹਾਡੀ ਸਹ ਲਤ ਅਨ ਸਾਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬ ੱ ਕ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨ ੰ  ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਲੋ-ਅੱਪ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬ ੱ ਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਪ ੱ ਛਣਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 0121 507 4151 ਰਾਹੀਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ ੱ ਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਿਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਵਨਿੱਚਰਿਾਰ ਨ ੰ  ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਿਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਤ ਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ www.swbh.nhs.uk ਦੇਿ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ @SWBHnhs ਅਤੇ ਫੇਸਬ ੱ ਕ www.facebook.com/SWBHnhs ਉਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਫੌਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸ ਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ ਝਾਅ ਦਣੇਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਵਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ 0121 507 5420 ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਇਹ ਪਰਚਾ ਦ ਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। 
ਇਸ ਪਰਚ ੇਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜਹਨ ਿਾਸਤ ੇਇਸ ਵਕਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਨ ੰ  ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜੀ। 
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