ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ANZHFR ਿਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਿ ਲਈ, ਜਾਂ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ

PUNJABI

ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਿਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

 Phone:
 Email:
 Web:

1300 ANZHFR (269 437)
clinical@anzhfr.org
www.anzhfr.org

ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਿੈ (A collaborative initiative of):
ਓਸਟੀਓਪੋਰਸਸਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ (Osteoporosis Australia)
ਓਸਟੀਓਪੋਰਸਸਸ ਸਿਊਜੀਲੈਂ ਡ ਦੀ (Osteoporosis New Zealand)
ਜੈਰੀਸਟਰਕ ਮੈਡੀਸਿ ਲਈ ਆਸਟਰੇਸਲਆਈ ਅਤੇ ਸਿਊਜੀਲੈਂ ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ (Australian and New Zealand Society for
Geriatric Medicine)

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਆਰਥੋਪਸੈ ਡਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ

(Australian Orthopaedic Association)

ਸਿਊਜੀਲੈਂ ਡ ਆਰਥੋਪਸੈ ਡਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ (New Zealand Orthopaedic Association)
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਿਊਜੀਲੈਂ ਡ ਬੋਿ ਅਤੇ ਸਮਿਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ (Australian and New Zealand Bone and Mineral
Society)

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈਅਿ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਿ ਦੀ (Australasian College for Emergency Medicine)
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਿ ਮੈਡੀਸਿ ਦੀ (Australasian Faculty of Rehabilitation Medicine)
ਰਾਇਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਰਜਿਸ ਦੀ (Royal Australasian College of Surgeons)
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਿਊਜੀਲੈਂ ਡ ਆਰਥੋਪੈਸਡਕ ਿਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਦੀ (Australian and New Zealand Orthopaedic
Nurses Association)

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਅਤੇ ਸਿਊਜੀਲੈਂ ਡ ਸਹਿੱ ਪ ਫਰੈਕਚਰ ਰਸਜਸਟਰੀ (Australian and New

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਿਊਜੀਲੈਂ ਡ ਸਹਿੱ ਪ ਫਰੈਕਚਰ ਰਸਜਸਟਰੀ
(Australian and New Zealand Hip Fracture Registry)

Zealand Hip Fracture Registry (ANZHFR) NeuRA)
139 Barker Street
Randwick NSW 2031
ANZHFR
Project Information Pamphlet_v5_07November2018
www.anzhfr.org

ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿਤੀਸਜਆਂ ਿੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ
(Enhancing outcomes for older people)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
ਉਦੇਸ਼
ANZHFR ਦਾ ਮੂੰ ਤਵ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਸਹਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ 120 ਹਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱ ਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ
ਸਜਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ



ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਫ਼ੋਿ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਚ 5-15 ਸਮੂੰ ਟ ਲਿੱਗਣਗੇ ।

ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ, ਸੁਰਿੱਸਖਆ ਅਤੇ ਅਸਰ ਿੂੰ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਿਾ ਹੈ, ਸਜਿਹਾਂ ਿੂੰ ਟੁਿੱ ਟੇ ਚਲੇ ਕਾਰਿ
ਹਸਪਤਾਲ ਸਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ । ANZHFR ਇਹ ਸਭ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਿਊਜੀਲੈਂ ਡ ਦੇ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਿ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਿ-ਸਫਰਿ, ਤੁਹਾਡੀ



ਟੁਿੱ ਟੇ ਚਲੇ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਲਈ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਸਹਤ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਤੀਸਜਆਂ ਦੀ

ਆਤਮ-ਸਿਰਭਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਖ਼ਮੀ ਚਲਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ ਜੋ

ਸਿਗਰਾਿੀ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਸਟੂੰ ਗ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗੀ।
ਹਕਿੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?
• ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਮ, ਜਿਮ ਸਮਤੀ, ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਕੌ ਮੀ ਸਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿੂੰਬਰ, ਅਤੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਸਥਤੀ
• ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ-ਸਿਰਭਰਤਾ ਪਿੱ ਧਰ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਸਤਹਾਸ

ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣਗੇ ।
ਜੋਹਖਮ, ਫ਼ਾਇਦੇ, ਖ਼ਰਚੇ
 ANZHFR ਸਵਚ ਸਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ ਦੁਆਰਾ
ਪੁਿੱ ਛ-ਪਿਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਹਸਪਤਾਲ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਛੁਿੱ ਟੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ

 ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਫਾਇਦਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਸਵਿੱ ਖ ਸਵਿੱ ਚ ਚਲੇ
ਟੁਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪੀਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਤੀਸਜਆਂ ਿੂੰ ਸੁਧਾਰਿ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ।
 ਤੁਹਾਿੂੰ ANZHFR ਸਵਚ ਸਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ
ਿਹੀਂ ਸਮਲੇ ਗੀ ।

 ANZHFR ਗੁਪਤਤਾ ਕਿੂੰ ਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ।
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੂੰ ਸੁਰਿੱਸਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਿਾਲ ਸੂੰ ਭਾਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ
ਮਿਜਰਸੁਦਾ ਰਸਜਸਟਰੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ।
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਸਰਫ ਖੋਜ ਮੂੰ ਤਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਪਿੱ ਖ ਮਿਜਰੀਸੁਦਾ
ਿੈਸਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਸਹਮਤੀ ਹੋਈ ।
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਰਪੋਰਟਾਂ, ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਿਾਂ ਿੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰੂੰ ਤ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਜਰੀ ਿਾਲ ਹੀ ਸਦਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਿੂੰ ਿ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਜਰਰੀ
ਹਾਲਤ ਿੂੰ ਛਿੱ ਡਕੇ ।
 ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੂੰ ਹੋਰਿਾਂ ਡਾਟਾ ਸੂੰ ਸਗਰਹ ਿਾਲ ਜੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹਨਊਜੀਲੈਂ ਡ ਹਿੱ ਪ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਰਹਜਸਟ੍ਰੀ (Australian

and

New Zealand Hip Fracture Registry) ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿਤੀਸਜਆਂ ਿੂੰ
ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ

ANZHFR ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ:




Phone:
Email:
Web:

1300 ANZHFR (269 437)
optout@anzhfr.org
www.anzhfr.org

ਕੁਝ ਵੀ ਸਬਿਾ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ANZHFR ਸਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਸਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਿੱ ਛ-ਪਿਤਾਲ ਲਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ।

