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ਰੋਗ ਰੋਿਥਾਮਾ ਸਿਹਤ

ਰੋਗ ਰੋਿਥਾਮਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਜਾੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਾਦ਼ੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਾੋ ਤੁਿੀਂ ਸਬਮਾਰ਼ੀ ਦਾ ਛੇਤ਼ੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਿ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਇਹ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ਼ੀ।

ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ।

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖਾ-ਵੱਖਾ ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ 
ਦੱਿਦ਼ੀ ਹੈ।
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ਿਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚਾ

ਿਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਜਾਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰ 
ਿਾਲ 1 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰ਼ੀਰ ਦੇ ਵੱਖਾ-ਵੱਖਾ ਸਹੱਸਿਆਂ ਦ਼ੀ 
ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਵਾਧੂ ਜਾਾਂਚਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਸਮਲਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ ਸਜਾਵੇਂ ਸਕ 

•  ਖ਼ੂਨ ਟੈਿਟਾਂ ਲਈ

•  ਚਮੜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ

•  ਹੱਡ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਕਹੜ਼ੀਆਂ ਜਾਾਂਚਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਿਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 
ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਵੱਧ ਿਮੇਂ ਵਾਲ਼ੀ ਬੁਸਕੰਗ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਿਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨੰੂ ਘਰ ਸਵੱਚ ਵ਼ੀ ਭਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਿੀਂ ਇਿਨੰੂ ਭਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇ 
ਨੰੂ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਿਾਲ ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ਼ੀ ਹ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਤੁਿੀਂ 
ਠ਼ੀਕ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ।

ਇੱਥੇ ਿਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ

www.cid.org.au/resource/yearly-health-check-

fact-sheet
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ਿੈਿਿੀਨ

ਿਿੈਿੀਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ।

ਿੈਿਿੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰ਼ੀਰ ਦ਼ੀ ਸਬਮਾਰ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸਵੱਚ 
ਮੱਦਦ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵੈਕਿ਼ੀਨਾਂ ਨੰੂ ਟ਼ੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖਾ-ਵੱਖਾ ਸਬਮਾਰ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਾ-ਵੱਖਾ ਵੈਕਿ਼ੀਨਾਂ ਹਨ।

ਫ਼ਲੂ ਦ਼ੀ ਵੈਕਿ਼ੀਨ 1 ਸਕਿਮ ਦ਼ੀ ਵੈਕਿ਼ੀਨ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵ਼ੀ ਬਹੁਤ ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਵੈਕਿ਼ੀਨਾਂ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਵੈਕਿ਼ੀਨਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਵੈਕਿ਼ੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਲ ਸਵੱਚ 1 ਵਾਰ ਲੱਗਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਵੈਕਿ਼ੀਨਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਕੈਿ਼ੀਨ ਟ਼ੀਕ ੇਲਗਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਸਵਚ ਮੱਦਦ ਸਮਲੇਗ਼ੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਹੜ਼ੀਆਂ 
ਵਕੈਿ਼ੀਨਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਿਟਰ

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਸਿਹਤਮੰਦ 
ਰੱਖਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਦੰਦਾਂ ਦ਼ੀ ਿਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਾਲਦ਼ੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ।

ਹਰ 6 ਮਹ਼ੀਸਨਆਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸਮਲਣਾ 
ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
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ਅੱਖਾਾਂ

ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਡਾਿਟਰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾੋ 
ਅੱਖਾਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਰੱਖਾਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਅੱਖਾਾਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਿਕਦਾ 
ਹੈ।

ਹਰ 2 ਿਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਾਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ।

ਉਹ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਅੱਖਾਾਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨਕਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ 
ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ 
ਅੱਖਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਿੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ 

ਆਡੀਓਲੋਸਜਾਿਟ (ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) ਉਹ ਸਿਹਤ 
ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾੋ ਕੰਨਾਂ ਦ਼ੀ ਿੁਣਨ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ 
ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਰੱਖਾਦਾ ਹੈ।

ਆਡ਼ੀਓਲੋਸਜਾਿਟ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਿੁਣਨ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ 
ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਣਨ ਿੰਬੰਧ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਆਡ਼ੀਓਲੋਸਜਾਿਟ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਣਨ ਲਈ 
ਕੰਨਾਂ ਦ਼ੀ ਮਸ਼਼ੀਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ਼ੀ ਿੁਣਨ 
ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।
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ਿੈਂਿਰ ਿਿ੍ਰੀਸਨੰਗ

ਕੈਂਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਰ਼ੀਰ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਿ ਨੰੂ ਿੈਂਿਰ ਿਿ੍ਰੀਸਨੰਗ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਕੈਂਿਰ ਿਕ੍ਰ਼ੀਸਨੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ 
ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਅਸਜਾਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦਖਾਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਸਕ 
ਇਹ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਕੈਂਿਰ ਿਕ੍ਰ਼ੀਸਨੰਗ ਮਸ਼਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ।

ਅਿੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖਾ-ਵੱਖਾ ਸਕਿਮਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਕੈਂਿਰ ਿਕ੍ਰ਼ੀਸਨੰਗ 
(ਜਾਾਂਚਾਂ) ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।



9

ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚਾ

ਇਹ ਦੇਖਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਛਾਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਕ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਸਵੱਚ ਕਈੋ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਛਾਤ਼ੀਆਂ ਸਵੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਕੈਂਿਰ ਹੋ 
ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਿਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੈਂਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਛਾਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਛਾਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ 
ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦਖਾਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪ 
ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਛਾਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨ਼ੀ ਹੈ।

ਹਰ ਮਹ਼ੀਨੇ 1 ਵਾਰ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਛਾਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ 
ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਜਾੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਿੋ।



10

ਜਾਦੋਂ ਤੁਿੀਂ 50 ਿਾਲ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਛਾਤ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਾਂਚਾਂ ਹੁੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਇਿ ਨੰੂ ਮਾੈਮਾੋਗ੍ਰਾਮਾ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾੈਮਾੋਗ੍ਰਾਮਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼਼ੀਨ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ 
ਛਾਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ।

ਜਾਦੋਂ ਤੁਿੀਂ 50 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ 2 
ਿਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜ਼ਦੂ ਹੈ।

www.fpnsw.org.au/justchecking/easyenglish
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ਿਰਸਿਿਿ (ਬੱਚਾੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮਾੂੰ ਹ) ਿਿ੍ਰੀਸਨੰਗ

ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੱਚਾੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮਾੂੰ ਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਯੋਨ਼ੀ ਦੇ ਸਿਖਾਰ ‘ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਰ਼ੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੱਚੇਦਾਨ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਕੈਂਿਰ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦ਼ੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦ਼ੀ ਕੈਂਿਰ ਲਈ 
ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਇਿ ਨੰੂ ਿਰਿਾਈਿਲ ਿਿ੍ਰੀਸਨੰਗ ਟੈਿਟ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਿਨੰੂ ਪੈਪ ਿਮਾੀਅਰ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਸਪੱਠ ਭਾਰ ਲੇਟਦੇ 
ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਯੋਨ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੱਚੇਦਾਨ਼ੀ 
ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਦੇਖਾੇਗਾ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਸਵੱਚੋਂ ਰੂੰ ਈ ਦੇ ਫ਼ੰਬੇ ਨਾਲ 
ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਗੇ।

ਿਰਸਵਕਿ ਿਕ੍ਰ਼ੀਸਨੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ। 

www.fpnsw.org.au/justchecking/easyenglish
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ਅੰਡਿੋਸ਼ ਿਿ੍ਰੀਸਨੰਗ

ਅੰਡਿੋਸ਼ ਨੰੂ ਗੋਸਲਆਂ ਵਜਾੋਂ ਵ਼ੀ ਜਾਾਸਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਸੋਲਆ ਂਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਕ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਸਵੱਚ ਕਈੋ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਗੋਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੈਂਿਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਸਲਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸਲਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ 
ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦਖਾਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਕਵੇਂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਹ਼ੀਨੇ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਸਲਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ 
ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

ਜਾੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਾਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 
ਦੱਿੋ।

ਆਪਣੇ ਗੋਸਲਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨ਼ੀ ਹੈ ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜ਼ਦੂ ਹੈ। 

https://be.macmillan.org.uk/be/p-23345-how-to-

check-your-balls-testicles.aspx
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ਅੰਤੜ੍ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚਾ (ਬੋਅਲ ਿਿ੍ਰੀਸਨੰਗ)

ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਅੰਤੜ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਡ ਵਜਾੋਂ ਵ਼ੀ ਜਾਾਸਣਆ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਅੰਤੜ਼ੀਆਂ ਟੱਟ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੰੂ 50 ਿਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਿਰ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀਆਂ 
ਅੰਤੜ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਟੈਿਟ ਸਮਲੇਗਾ।

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਟੱਟ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਜਾਹਾ ਸਹੱਿਾ ਇਿ ਸਵੱਚ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ।

ਤੁਿੀਂ ਇਿਨੰੂ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਵਾਪਿ ਭੇਜਾੋ।

ਅੰਤੜ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ (ਬੋਅਲ ਿਕ੍ਰ਼ੀਸਨੰਗ) ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜ਼ਦੂ ਹੈ

www.fpnsw.org.au/justchecking/easyenglish
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ਿੰਖਾੇਪ ਿਾਰ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਿਰ਼ੀਰ ਦੇ ਵੱਖਾ-ਵੱਖਾ ਸਹੱਸਿਆਂ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ 
ਹੈ।

ਅਕਿਰ ਆਪਣ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜਾਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਬ਼ੀਮਾਰ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲਦ਼ੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦ਼ੀਆਂ 
ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ।
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ਬੌਸਿਿ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਿੌਂਿਲ (CID) ਸਿਹਤ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ

ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟਾਂ ਹਨ।

ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ www.cid.org.au/resource-category/

health ਤੋਂ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ

ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਿਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੈ

www.cid.org.au/resource/yearly-health-check-

fact-sheet

ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚੰਾਗੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਿਾਰ 
ਬਾਰੇ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੈ

www.cid.org.au/resource/your-right-to-good-

health-care-fact-sheet

ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ 
ਹੈ 

www.cid.org.au/resource/caring-for-your-teeth-

fact-sheet
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ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ

ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਨ ਸਵੱਚ ਆਿਾਨ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟਾਂ ਹਨ

ਕੈਂਿਰ ਜਾਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੈ

www.fpnsw.org.au/justchecking/easyenglish

ਖਾੂਨ ਦੇ ਟੈਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੈ

https://aci.health.nsw.gov.au/resources/

intellectual-disability/hospitalisation/say-less-

show-more

ਐਕਿ-ਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੈ

https://aci.health.nsw.gov.au/resources/

intellectual-disability/hospitalisation/say-less-

show-more



1800 424 065

info@cid.org.au

www.cid.org.au

facebook.com/NSWCID

twitter.com/CIDvoice

instagram.com/council_intellectualdisability

CID ਨਾਲ ਿੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟ 2021 ਸਵੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿ਼ੀ।

ਪੰਨਾ 11 ‘ਤੇ 1 ਤਿਵ਼ੀਰ Family Planning NSW ਦ਼ੀ ਇਜਾਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਰਤ਼ੀ ਗਈ ਿ਼ੀ।

ਇਹ ਜਾਾਣਕਾਰ਼ੀ ਆਿਟ੍ਰੇਲ਼ੀਆਈ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਵਭਾਗ (Department of Health) ਤੋਂ ਸਮਲੇ 
ਪੈਿੇ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਿ਼ੀ।


