
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹਿਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਿਰਵੇਖਣ - ਮਈ 2022 

ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸਿਆਸਾਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਸਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੰਚ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਿਾਸਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਰ ਕਾਵਟਾਾਂ, ਅੰਤਰਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਿਆਸਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬ ਸਨਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਗਾਹਕਾਾਂ/ਮਰੀਜਾਾਂ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਾਂ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
  

ਿਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜ:ੇ 

 ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਸਸਿਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝੋ 

 ਸਿ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਿਆਸਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਸਹਤ ਤਿੱਕ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਪ੍ਹ ੰਚ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਸਦੰਦੇ ਹਨ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ/ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ ਕਮਜੋਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ ਦੇ ਮੌਸਕਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ੋ 

ਇਸ ਖੋਜ ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਹੋਣ ਸਵਿੱਚ ਲਗਿਗ 10-15 ਸਮੰਟ ਲਿੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਅਸਧਐਨ ਲਈ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਾਰ ੇਜਵਾਬ ਅਹਗਆਤ ਿਨ।  ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਅੰਸ਼ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ (ਪ੍ਤਝੜ 

2022)। ਵ ਮੈਨ ਹੈਲਿ ਕ ਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਲਈ ਸਵਆਪ੍ਕ ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।  ਤ ਸੀ ਾਂ www.TheWHC.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ info@TheWHC.ca 'ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮਸਹਲਾ ਸਸਹਤ ਗਿੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੇਅਰ 

ਕਾਰਮੇਨ ਵਾਈਟਨ, ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਜਨਿੰਹਖਆ 

   ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ ਹਾਾਂ ਸਜਸਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਸਹਤ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਸਹਤ ਸੰਿਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ 

ਹੈ 
 

1.  ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਹਿਿਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਹਮਲੀ ਿਾਾਂ  ਅਤ ੇਮੈਂ ਇਿ ਹਵੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ 

ਹਿਿਤ ਿੰਬੰਧੀ ਹਚੰਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿੈ: 

o ਸਪ੍ਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 

o 6-12 ਮਹੀਨੇ 

o 12-24 ਮਹੀਨੇ 
 

2. ਕੀ ਤੁਿੀ ਾਂ ਅਲਬਰਟ ਹਨਵਾਿੀ ਿੋ?  ਹਾਾਂ  ਨਹੀ ਾਂ 

ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਕਸ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਨੇੜ ੇਰਸਹੰਦੇ ਹੋ:    

 ਐਡਮੋਨਟੋਨ  

 ਕੈਲਗਰੀ  

  ਰੇਡ ਬੀਅਰ  

 

 ਲੈਿਸਬਰਜ 

 ਮੈਸਡਸਸਨ ਹੈਿੱਟ  

  ਗਰੈਂਡ ਪ੍ਰਰੇੀ 

 

  ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੇ 

 ਹੋਰ 

____________________

 

3. ਜਨਮ ਿਮੇਂ ਹਲੰਗ:  ਮਰਦ  ਔਰਤ  ਇੰਟਰਸੈਕਸ  ਇਹ ਨਾ ਕਸਹਣਾ ਪ੍ਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ   
 

4. ਹਲੰਗ:  ਮਰਦ  ਔਰਤ  ਇਹ ਨਾ ਕਸਹਣਾ ਪ੍ਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ   ਮੈਂ _____ ਵਜੋਂ ਪ੍ਛਾਣਦਾ ਹਾਾਂ 
 

5. ਉਮਰ: 18 ਤੋਂ ਘਿੱਟ 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 
 

6. ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹਗਣਤੀ ਿਮ ਿ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ:  ਹਾਾਂ  ਨਹੀ ਾਂ  ਇਹ ਨਾ ਕਸਹਣਾ ਪ੍ਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ 

  ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਦਿੱਸ:ੋ ___________________________________ 
 



ਸਸਸਟਮ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ 

 

7. ਹਪਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਕਿ ੇਹਿਿਤ ਿੰਭਾਲ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਤੋਂ ਿਿਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੀ ਤਾਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨ ੰ  ਿਹਿਤੀਆਾਂ   

ਅਤ ੇਲੱਛਣਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰੇਹਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੀ ਹਜਵੇਂ ਹਕ: (ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ)

o ਿਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖ ਨ ਵਸਹਣਾ 

o ਅਸਨਯਸਮਤ ਜਾਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹਵਾਰੀ 

o ਦਰਦਨਾਕ ਸੰਿੋਗ 

o ਸਜਨਸੀ ਸਸਹਤ: ਘਿੱਟ ਕਾਮਵਾਸਨਾ, ਔਰਗੈਜਮ ਦੀ 

ਘਾਟ 

o ਸਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਰਤ ਲਾਗ 

o ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ, ਉਦਾਸੀ 

o  ਗਰਿ ਸਨਰੋਧਕ 

o ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਸਹਤ/ਅਸੰਬੰਧੀ 

o ਪ੍ੇਰੀਮੇਨੋਪ੍ੌਜ / ਮੀਨੋਪ੍ੌਜ ਸਵਿੱਚ 

o ਹਾਰਮੋਨਸ 

o ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਸਹਤ  

o ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਸਹਤ 

o ਰਟੀਨ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇਖਿਾਲ 

o ਹੋਰ 

__________________________ 

 

8. ਤੁਿੀ ਾਂ ਹਪਛਲੇ ਿਾਲ ਹਕੰਨੀ ਵਾਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹਿਿਤ ਿੰਬੰਧੀ ਹਚੰਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰ ਮ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚ 

ਕੀਤੀ ਿੈ? 

 ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ  1-3 ਵਾਰ  3-7 ਵਾਰ  7 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਹਟੱਪਣੀਆਾਂ:________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਗ ਲਰ ਫੈਹਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਹਨਕ ਿੈ?  ਿਾਾਂ  ਨਿੀ ਾਂ 

 

10.  ਜਦੋਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਫੈਹਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ 

ਿੈਲਿਕੇਅਰ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈਣ ਹਵੱਚ ਹਕੰਨਾ ਿਮਾਾਂ ਲੱਹਗਆ? 

o 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ 

o 2-6 ਮਹੀਨੇ 

o 7-12 ਮਹੀਨੇ 

o ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

 ਹੋਰ ਸਸਹਤ ਸੰਿਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਦਿੱਸੋ)_____________________________________________ 

 

11. ਤੁਿੀ ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੈਹਮਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਿੈਲਿਕੇਅਰ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੁੱਹਦਆਾਂ ਲਈ 

ਦੇਹਖਆ, ਤੁਿਾਨ ੰ  ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਹਜਿਟ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਮਾਿਰ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਹਵੱਚ ਹਕੰਨਾ ਿਮਾਾਂ ਲੱਹਗਆ? 

o 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ 

o  6-12 ਮਹੀਨੇ 

o  1-3 ਸਾਲ 

o 4-7 ਸਾਲ 

o  7 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਵਿੱਧ 



o ਮੈਨ ੰ  ਸਕਸ ੇਗਾਇਨੀਕੋਲੋਸਜਸਟ ਜਾਾਂ ਸਪ੍ੈਸ਼ਸਲਸਟ ਕੋਲ ਨਹੀ ਾਂ ਿੇਸਜਆ ਸਗਆ ਹੈ 

 

ਹਗਆਨ ਹਵਸ਼ਵਾਿ ਅਤ ੇਆਰਾਮ 

 

12. ਫੈਹਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਆਮ ਿਲੈਿਕੇਅਰ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੀ ਿਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਭਰੋਿਾ ਿੀ 

ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਹਿਿਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਤੁਿਾਡੀਆਾਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਲੋੜਾਾਂ ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਰੋਤ, ਹਗਆਨ 

ਅਤ ੇਿਨੁਰ ਿਨ: 

           ਹਾਾਂ  ਨਹੀ ਾਂ     ਜੇ ਨਹੀ ਾਂ, ਤਾਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸਮਝਾਓ 

13. ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹਿਿਤ ਿੰਬੰਧੀ ਹਚੰਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਹਿਿਤ ਿੰਭਾਲ 

ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਿੀ? 

 ਹਾਾਂ    ਨਹੀ ਾਂ    ਕਈ ਵਾਰ 

ਜੇਕਰ ਨਹੀ ਾਂ। ਜਾਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਤ ਹਾਨ ੰ  ਸਕਹੜੀਆਾਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਸਹਤ ਸਚੰਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ? 

ਸਟਿੱਪ੍ਣੀ: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

14.  ਕੀ ਕੋਈ ਅਹਜਿੀ ਚੀਜ਼ ਿੈ ਹਜਿ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਨੀ ਆਿਾਨ ਿੋ ਜਾਵ?ੇ 

 

ਸਟਿੱਪ੍ਣੀ:_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

15.ਤੁਿਾਡੀ ਹਪਛਲੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ, ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਫੈਹਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਿੈਲਿਕੇਅਰ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਦੌਰ ੇਦੇ ਅਿਲ ਕਾਰਨ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹਿਿਤ ਬਾਰ ੇਵਾਧ  ਿਵਾਲ ਕੀਤ ੇਿਨ। (ਲਾਗ  ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਭ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ)ੋ

o ਮਾਹਵਾਰੀ 

o ਅੰਤੜੀ ਜਾਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਸਹਤ 

o ਯੋਨੀ ਦੀ ਸਸਹਤ 

o ਸਦਮਾਗੀ ਸਸਹਤ 

o ਪ੍ੇਰੀਮੇਨੋਪ੍ੌਜ/ਮੇਨੋਪ੍ੌਜ 

o ਹਾਰਮੋਨਸ  

o ਸਜਨਸੀ ਸਸਹਤ  

o ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਸਹਤ  

o ਹੋਰ  

______________________ 

 

16. ਜਦੋਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਹਿਿਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖਦ ੇਿੋ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਤੁਿੀ ਾਂ ਮਹਿਿ ਿ ਕਰਦੇ 

ਿੋ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀਆਾਂ ਿਾਰੀਆਾਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹਿਿਤ ਹਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਮਾਾਂ ਿੈ? 

                      ਹਾਾਂ  ਨਹੀ ਾਂ  ਕਈ ਵਾਰ 

        ਜੇ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸਮਝਾਓ।________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



17.  ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਹਿਿਤ ਿੰਬੰਧੀ ਮੁੱਹਦਆਾਂ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਿਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਹਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਿੈਲਿਕੇਅਰ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ 

ਹਨਯੁਕਤੀ ਹਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਵਾਧ  ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ ਭੇਹਜਆ ਹਗਆ ਿੀ? (ਲਾਗ  ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਭ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ)ੋ 

o ਲੈਬ ਟੈਸਟ 

o ਅਲਟਰਾਸਾਊ ਾਂਡ 

o ਏਮਆਰਆਈ  MRI 

o ਐਕਸ-ਰੇ 

o ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਜਾਾਂ ਸਟਿੱਪ੍ਣੀਆਾਂ:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

18.  ਤੁਿੀ ਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿਮੇਂ ਹਵੱਚ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ:

 ਅਲਟਰਾਿਾਊ ਾਂਡ  ਐਮੱ.ਆਰ.ਆਈ  ਿਰਜਰੀ

o  1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ 

o  2-6 ਮਹੀਨੇ 

o 7-12 ਮਹੀਨੇ 

o ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

o ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ  

o 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ 

o 2-6 ਮਹੀਨੇ 

o 7-12 ਮਹੀਨੇ 

o ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

o ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ  

o 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ 

o  2-6 ਮਹੀਨੇ 

o 7-12 ਮਹੀਨੇ 

o ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

o ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ  

19. ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਕਿ ੇਵੀ ਵਾਧ  ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿ ਝ, ਅਨੁਭਵ, ਅੰਤਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਅਤ ੇਮੌਕੇ ਿਾਾਂਝ ੇਕਰੋ। 

 

 

 

 

 

 


