
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਾਈਆ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਵਿਿੇਂ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ ਵਿ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿੰਮ ਿਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 

ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?  

ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੀਵਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਵਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਇਿੱਠੇ ਿੰਮ ਿਰਦ ੇਹੋਏ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦੇਿਭਾਲਿਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰੇਗਾ।  ਉਹ ਹਰੇਿ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਲਾਭ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। 

ਜੇ ਮੈਂ, ਜਾ ਂਉਹ ਖਵਅਕਤੀ ਖਜਸਦੀ ਮੈਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ,ਂ ਖਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਨੂੰ Residential Medication Management Review (ਖਰਹਾਇਸੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੀਖਿਆ) ਵਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ, 
ਜਾ ਂਵਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਡਾਿਟਰਾ ਂਿੱਲੋਂ ਸਮੀਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜੁਰਗ-ਸੰਭਾਲ 
ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਮਲਣ ਜਾਿੇਗਾ।  ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੇਿਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬਜੁਰਗ-ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਦੇ 
ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਗੇ।  ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜੁਰਗ-ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥਿੇਅਰ ਟੀਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਾਈ 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਿਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇੱਿ ਵਰਪੋਰਟ ਵਲਿੇਗਾ। 

ਇਹ ਸਮੀਖਿਆਵਾ ਂਖਕਵੇਂ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ? 

    

    

ਵਿਅਿਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ  

ਭਰੋਸਾ ਵਦਿਾਉਣਾ ਵਿ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਦਿਾਈਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਧੀਆ 

ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ  

ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਾਈ ਦੇ ਰੁਟੀਨ 
(ਵਨਤਨੇਮ) ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ 

ਦਿਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨਾ 

ਅਤੇ ਰੋਿਣਾ 

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਰਨਾ ਵਿ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਵਿਿੇਂ 
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਭਾਲਦ ੇਅਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ  

ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ 
ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਮਵਹਸੂਸ 

ਿਰਨਾ 

ਗੱਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣ 
ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸਮਾ ਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਵਬਰਧ-
ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਂਮਨਜੂਰ 
ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਸ ੇਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 

ਸੁਵਿਧਾਜਨਿ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਿੇ 
ਨਾਲ

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ



ਇਹ ਖਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ (ਜੀਪੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 

ਸਮੀਖਿਆ ਬ਼ੁੱਕ ਕਰੋ 

ਖਤਆਰੀ ਕਰੋ 
 ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ,ਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਿ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਅੱਪ-ਟ-ੂਡੇਟ (ਤਾਜਾ) ਹੈ, ਜਾ ਂਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਦਿਾਈਆ ਂਇਿੱਠੀਆ ਂਿਰ ਲਿੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਿੋਈ ਿੀ ਬਗ਼ੈਰ-ਡਾਿਟਰੀ-ਪਰਚੀ ਿਾਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਸੁਪਰਮਾਰਿੀਟ ਜਾ ਂਹੈਲਥ 
ਫੂਡ ਸਾਪ ਤੋਂ ਿਰੀਦਦ ੇਹੋ, ਜਾ ਂਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਟਾਵਮਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਉਪਚਾਰਾ ਂਨੂੰ 
ਸਾਮਲ ਿਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਿੋ।  ਿੋਈ ਿੀ ਇਨਹੇਲਰ, ਪੈਚ, ਿਰੀਮ, ਅਤੇ ਅਿੱਾ ਂਜਾ ਂਿੰਨ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਸਾਮਲ ਿਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। 

ਇਹ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ 
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਂਬਜੁਰਗ-ਸੰਭਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਿੇਗਾ।  ਇਹ ਮੁਲਾਿਾਤ ਲਗਭਗ ਇਿੱ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਮੁਲਾਿਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਲਈ ਇਿੱ ਵਰਪੋਰਟ ਵਲਿੇਗਾ। 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਦੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਬੁੱਿ ਿਰੋ।  ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦਿੇਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਨਾਲ 
ਵਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਲਿੇਗਾ।  
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ਿਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਿ, NPS MedicineWise ਇਸ ਜਾਿਣਾਰੀ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰਤਾ, ਜਾਂ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਿਵਸੇ ਿੀ ਘਾਟੇ, ਨੁਿਸਾਨ, ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 
(ਸਮੇਤ ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਲਈ ਵਬਨਾਂ ਿਵਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ) ਨੂੰ ਅਸਿੀਿਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। NPSMW2390

ਅਕਸਰ ਪ਼ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

•ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਕੰਨੀ ਹੈ?
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਿੇਅਰ ਜਾ ਂDVA ਿਾਰਡ ਹੈ ਤਾ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਘਰੇਲੂ
ਸਮੀਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।  ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲੈਣ ਲਈ GP
ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਉਹ ਬਲਿ-ਵਬਲ
ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ।

• ਮੈਂ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਇਸ ਖਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ?
ਹਾ।ਂ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਿਤੀ ਦੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਿਰਨ
ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ ਵਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਿਰਦ ੇਹੋ।

• ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਇਟੰਰਖਵਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦਾ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਵਿਸ ੇਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਟੰਰਵਿਊ ਿਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਿਦਾ ਹੈ।

•ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਿੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾ ਂਸਲਾਹਿਾਰ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ, ਸਮੀਵਿਆ ਿਰੇਗਾ।  ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਆਮ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਵਿਸ ੇਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਿਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।

• ਕੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਖਸਸਟ ਦ਼ੁਆਰਾ ਖਲਿੀ ਗਈ ਖਰਪੋਰਟ ਦੇਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਹਾ,ਂ ਵਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੇਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਨੂੰ, ਡਾਿਟਰ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।

• ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖਕੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰੈਫ਼ਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ।

NPS MedicineWise ਿੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਥੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ: nps.org.au/consumers/managing-your-medicines


