
ਿਪੰ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਚਾ ਗਾਇਡ  
 

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵ ਧ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕ ਣ ਦਾ ਇ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਿਹਲ ਤ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਜਵ ਿਜਵ ਤੁਸ 
ਅਤੇ ਤਹੁਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨ  ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਦੇ ਜਾਣਾ।  
 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨ  ਹਨ।  

ਆਪਣੇ ਲ ਛਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਪੁ ਛੋ: 
 

• ਕੀ ਤੁਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਿਡਪਰੈੱਸ਼ਨ ਹੈ? 

• ਕੀ ਮੇਰਾ ਿਡਪਰੈੱਸ਼ਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾ ਜ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?  

• ਇੰਨ ਲ ਛਣ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਿਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਡਪਰੈੱਨ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਪੁ ਛੋ: 
 

• ਕੀ ਤੁਸ ਮੇਰੇ ਿਡਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਮੈਨੰੂ ਇ ਕ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਿਜਵ ਿਕ ਸਾਈਿਕਐਟਿਰਸਟ ਜ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੰੂ 
ਿਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?  

• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਕਾਸਿਲੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?  
• ਸੰਵਾਦ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 

• ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਵੈਸਹਾਇਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਿਜੰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਤੁਸ ਕਰੋਗੇ? 

ਜੇ ਤੁਸ ਿਡਪਰੈੱਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣ ੇਆਪ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਤ ਪੁ ਛੋ:  

• ਕੀ ਇਹ ਲ ਛਣ ਸੁਧਰਨਗੇ ਜ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਆਸ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ? 

• ਸਾਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਪੁ ਛੋ:  

• ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?  
• ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਨੰੂ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 

• ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ? 

• ਬੁਰੇ ਪਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗ?ੇ ਜੇ ਮ ਉਨ  ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ ਤ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?   

• ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਿਕੰਨ  ਸਮ ਤ ਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਮ ਅੰਤ ਿਵ ਚ ਇਸ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਗਾ/ਗੀ?  
• ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼(ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ) ਜ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?  
• ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹ ਕਰਦੀ ਤ ਕੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮ ਕਰ ਦਾ/ਦੀ ਹ? 

• ਕੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਿਡਪਰੈੱਸ਼ਨ ਦੇ ਲ ਛਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ? 

• ਜੇ ਮ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਦਾ/ਦੀ ਹ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਿਡਪਰੈੱਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ? 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਸਮੁਚੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇ ਕ ਚੰਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵੋ ਿਕ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਕੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਕਵ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਆਮੋ ਸਾਮਣੇ ਫੌਲੋਅਪ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜ ਫੋਨ ਰਾਹ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  


