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ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚਸੂਚੀ – ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ  ਸੰਭੋਗ, ਪਰੇਮਸੰਬੰਧ ਿਾਂ ਿਨਨ-ਸਮਰੱਥਾ   
ਮਰੀਿ ਦਾ ਨਾਮ ਿਾਂ ਲੇਬਲ  ਸਾਹ ਲੈਣ ਮਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ  ਹੋਰ ਮਚਮਕਤਸਕੀ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ  ਇਕੱਲਾਪਨ ਿਾਂ ਇਕਾਂਤ 

  ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ  ਉਦਾਸੀ ਿਾਂ ਮਡਪਰੈਸ਼ਨ 

 

 ਕਬਿ  ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ  ਮਨਰਾਸ਼ਾ 
 ਦਸਤ   ਕੰਮ ਿਾਂ ਮਸੱਮਖਆ  ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
 ਖਾਣ, ਭੁੱ ਖ ਿਾਂ ਸੁਆਦ ਸੰਬੰਧੀ   ਪੈਸਾ ਿਾਂ ਮਵੱਤ  ਮਚੰਤਾ, ਡਰ ਿਾਂ ਸੰਤਾਪ 

 ਬਦਹਜ਼ਮੀ  ਯਾਤਰਾ  ਅਜ਼ਾਦੀ 
 ਮਨਗਲਣ ਸੰਬੰਧੀ   ਆਵਾਸ ਪਸਰਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ  
 ਖੰਘ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਿਾਂ ਪਾਰਮਕੰਗ  ਸਾਥੀ 
 ਪੱਮਕਆ ਿਾਂ ਸੱੁਕਾ ਮੰੂਹ ਿਾਂ ਛਾਲੇ   ਬੋਲਣਾ ਿਾਂ ਸਮਮਿਆ ਿਾਣਾ  ਬੱਚ ੇ

 ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਉਲਟੀਆਂ  ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਿਾਂ ਘਰ ਦ ੇਕੰਮ  ਹੋਰ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਾ ਮਮੱਤਰ 

 ਥਕਾਵਟ, ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਹੰਭਣਾ   ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ  ਮੇਰਾ ਮਖਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਵਅਕਤੀ 
 ਸੋਿਸ਼  ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਪਮਹਣਨਾ  ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਮਿਸਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ/ਦਾ ਹਾਂ 

ਮੱੁਖ ਕਰਮਚਾਰੀ:  ਉੱਚ ਤਾਪ ਿਾਂ ਬੁਖਾਰ   ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਭੋਿਨ ਮਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਸਧਆਤਸਮਕ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ 
  ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਮਫਰਨਾ (ਤੁਰਨਾ)   ਪਾਲਤੂ ਿਾਨਵਰ  ਧਰਮ ਿਾਂ ਅਮਧਆਤਮਮਕਤਾ 
ਤਰੀਕ:  ਹੱਥਾਂ ਿਾਂ ਪੈਰਾਂ ਮਵੱਚ ਿੁਣਿੁਣੀ ਹੋਣੀ   ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਮਵੱਚ ਸਮੱਮਸਆ  ਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਾਂ ਮਕਸਦ 

  ਦਰਦ ਿਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ  ਮਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ  ਮੇਰੀ ਸੱਮਭਅਤਾ, ਮਵਚਾਰਾਂ ਿਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਿੋੜ 

ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:  ਚੇਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ   ਸ਼ਰਾਬ ਿਾਂ ਨਮਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 
 

ਇਹ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਵਕਲਮਪਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਮਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ 
ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਿਣ ਮਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਲੁੜੀਂਦੀ ਮਕਸੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗਾ। 
ਿੇਕਰ ਹੇਠਾਂ ਮਦੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਮਸਆ ਹਾਲ ਹੀ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਮਚੰਤਾਿਨਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਕਸੇ ਮੁੱ ਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ 

ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਚੰਤਾ ਨੰੂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦੇ 

ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਕਰ,ੋ ਮਿੱਥੇ 10 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਿੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 

'ਤੇ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਮਦਓ। 

 ਸੁੱ ਕੀ, ਖਾਰਸ਼ਦਾਰ ਿਾਂ ਛਾਮਲਆਂ ਵਾਲੀ ਤਵਚਾ   ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ  ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਗਮਤਮਵਧੀ 
 ਵਜ਼ਨ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ  ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ  ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 

 ਿਖ਼ਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ  ਅਮਨਸ਼ਮਚਤਤਾ  ਪੂਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ 
 ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਿਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ   ਗਮਤਮਵਧੀਆਂ ਮਵੱਚ ਮਦਲਚਸਪੀ ਘਟਣਾ  ਮੇਰੀਆਂ ਭਮਵੱਖ ਦੀਆਂ ਪਰਾਥਮਮਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਿਨਾ 

ਬਣਾਉਣਾ 
 ਦੇਖਣ ਿਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਮਸਆ  ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਵਅਕਤ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ  ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ 
 ਬੋਲਣ ਿਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਵੱਚ ਸਮੱਮਸਆ   ਭਮਵੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ  ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
 ਮੇਰੀ ਮਦਖਾਵਟ  ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਪਛਤਾਵਾ  ਮਰੀਜ਼ ਿਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹ 

 ਸੌਣ ਮਵੱਚ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ  ਗੱੁਸਾ ਿਾਂ ਮਨਰਾਸ਼ਾ  ਮੇਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਮਨਯੰਮਤਰਤ ਕਰਨਾ 
 ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ ਹਨ 

                                           ਮੁੱ ਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ   ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਾਪੀ (ਪਰਤੀ) ਮਦੱਤੀ ਗਈ             ਕਾਪੀ (ਪਰਤੀ) ਿੀ.ਪੀ. ਨੰੂ ਭੇਿੀ ਿਾਣੀ ਹੈ   

   

 


