ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਗਾਇਨਾਕਾਲੋ ਜ਼ਜਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ: ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ।
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 23 ਮਈ:
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਈ-ਸੰ ਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਈ-ਸੰ ਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਡਾ.
ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ, ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਧ,ੂੂ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ
ਅਜ਼ਹਮ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਭੀੜ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਰੋਿਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ਹਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਜ਼ਸੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਜ਼ਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ
ਹੁਣ ਈ-ਸੰ ਜੀਵਨੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱ ਚਾ-ਬੱ ਚਾ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ.) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗਾਇਨਾਕਾਲੋ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਜ਼ਤਮਾਹੀ ਤੱ ਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱ ਦਦਗਾਰ ਸਾਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਜਸ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ
ਗਾਇਨੀਕਾਲੋ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਜ਼ਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਉਪਲਬਧ
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੋ ਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘਰ ਬੈ ੇ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਲੈ ਣ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਨਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਈ-ਸੰ ਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਡਾਟ-ਇਨ ਤੇ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈ ਪਟਾਪ, ਆਈਪੈਡ ਰਾਹੀਂ
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਰੀਿ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨੋ ਟੀਜ਼ਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਉਪਰੰ ਤ ਪਰਚੀ ਡਾਊਨਲਾਉੂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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