
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰਡਾ 

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਗਾਇਨਾਕਾਲੋਜ਼ਜਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ: ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 

ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ। 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 23 ਮਈ:   

 ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. 
ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧ,ੂੂ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਅਜ਼ਹਮ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਭੀੜ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  
ਰੋਿਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

  ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ਹਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਜ਼ਸੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਜ਼ਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ  

ਹੁਣ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ.) ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗਾਇਨਾਕਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਜ਼ਤਮਾਹੀ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵੱਚ 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਜਸ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 

ਗਾਇਨੀਕਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਜ਼ਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘਰ ਬੈ ੇ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।  

 ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਨਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ 

ਲਈ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਡਾਟ-ਇਨ ਤੇ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਆਈਪੈਡ ਰਾਹੀਂ 
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਰੀਿ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਜਨਰੇਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਨੋਟੀਜ਼ਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਉਪਰੰਤ ਪਰਚੀ ਡਾਊਨਲਾਉੂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।        I/27430/2020 


