
 

 معلومات ميں بارے کے اپائنڻمنٹ وڈيو
 ہے؟ مطلب کيا کا اپائنڻمنٹ وڈيو
 ہے۔ ہوتا مختلف ماحول بس ہيں، جاتے ليے کے اپائنڻمنٹ ميں ہسپتال آپ جيسے ہے ہوتی طرح اسی اپائنڻمنٹ کلينکل پولی پر وڈيو
 نہيں ريکارڈ اسے اور ہے ہوتی" الئيو" اپائنڻمنٹ وڈيو ہيں۔ کرتے بات ذريعے کے کنيکشن وڈيو اور آڈيو آپ ميں اپائنڻمنٹ وڈيو يعنی
 جاتا۔ کيا

 ليے کے عالج جس يا معائنوں جن ہو۔ نہ ضروری عين يہ تک جب پڑتا جانا نہيں ہسپتال کو آپ کہ ہے يہ فائده کا اپائنڻمنٹ وڈيو
 گے۔ جائيں ہی ہسپتال آپ ليے کے ان ہو، ضروری ہونا موجود کا مريض

 چاہيئں؟ ہونے آالت کونسے پاس ميرے ليے کے ہونے شريک ںمي اپائنڻمنٹ وڈيو
 ہو۔ کنيکشن انڻرنيٹ پر جس چاہيے ہونا کمپيوڻر پرسنل واال مائيکروفون اور کيمرے يا ڻيبلٹ فون، سمارٹ پاس کے آپ

 يہ پاس کے آپ اگر ہے، رہتا بہترين کمپيوڻر پرسنل واال کنيکشن انڻرنيٹ مستقل ۔(WIFI/4G) چاہيے ہونا معياری کو کنيکشن انڻرنيٹ
 تو۔ ہو

 ۔)اگ ےچل نہيں کام سے Safari  )Internet Explorerيا Chrome، Edge: ےچاہي اہون کوئی سے ميں ان براؤزر نيٹ

 تو؟ چاہوں کرنا نہ استعمال اپائنڻمنٹ وڈيو ميں اگر
 بطور آپ ہوئے کہتے ہاں ليے کے شرکت ميں اپائنڻمنٹ وڈيو اور ہے منحصر پر مرضی کی آپ ہونا شريک ميں اپائنڻمنٹ وڈيو

 سکتے لے واپس رضامندی اپنی چاہيں، جب آپ ہوگا۔ ذکر کا تفصيالت ذاتی دوران کے چيت بات کہ ہيں ديتے رضامندی يہ مريض
 ہيں۔

 ہے؟ محفوظ يہ کيا
 صحت کارکنان جو ہيں۔ پابند کے اصولوں کے رازداری اور قانون کے صحت کارکنان لوگ سب والے ہونے شريک ميں اپائنڻمنٹ
 تهی۔ گئی دی مدد طبی کيا کہ ہے ہوتا کرنا درج ميں ريکارڈ کے مريض انہيں ہوں، شريک ميں اپائنڻمنٹ

 
 غلط تفصيالت والی رکهنے تعلق سے آپ تاکہ چاہيے اترنا پورا پر تقاضوں کے سيکيورڻی انہيں کريں، استعمال آالت وڈيو جو آپ

 جاتا۔ کيا نہيں save اسے اور ہے) اينکرپڻڈ( محفوظ اپائنڻمنٹ وڈيو خود تبذا جائيں۔ چلی نہ ميں ہاتهوں
 

  ہے؟ کيا فيس کی مشورے طبی پر وڈيو
 وڈيو ہے، ملتا بل کا فيس کو آپ پر جانے پاس کے ڈاکڻر جيسے ہے۔ برابر کے ملنے پر طور ذاتی ساته کے معالج اپائنڻمنٹ وڈيو

 ۔ہے ملتا بل بهی کا اپائنڻمنٹ

 چاہيے؟ کرنا کيا مجهے پہلے سے مشورے طبی پر وڈيو
 ليں کر انتظام کا انڻرنيٹ اور براؤزر ويب درست پہلے وقت کافی سے اپائنڻمنٹ اپنی آپ کہ ہے اہم يہ •
 يا( ہے ہوا لگا سے بجلی پلگ کا اس ہوں، رہے کر استعمال کمپيوڻر پرسنل يا ڻيبلٹ فون، سمارٹ جو آپ کہ ليں کر چيک •

 )ںيہ چارج طرح پوری بيڻرياں
 سکيں سن نہ چيت بات افراد غيرمتعلقہ تاکہ بيڻهيں پر جگہ مناسب يا کمرے بند کسی ليے کے اپائنڻمنٹ وڈيو •
 تاکہ )پڑے نہ روشنی پر کيمرے آپکے يعنی( رکهيں نہ ذريعہ کا روشنی پيچهے عين ےاپن ليکن ہے اہم روشنی اچهی •

 ہو مہيا کوالڻی بہترين کی تصوير
 ہے۔ رہتا اچها کرنا استعمال ہيڈفونز ليے کے آواز بہترين •

 
 دوران کے منٹنڻاپائ تاکہ رکهيں پاس اپنے معلومات رابطہ اور نمبر فون گيا ديا ميں اس تها، مال بالوا جو ليے کے اپائنڻمنٹ کو آپ

 ہوں۔ مہيا يہ پر پڑنے ضرورت

 ليں۔ سيکه طريقہ کا ہونے کنيکٹ سے اپائنڻمنٹ وڈيو کر پڑه رہنمائی ليے کے صارفين

  



 ہے؟ اہم کيا دوران کے مشورے طبی پر وڈيو
 اہم يہ تو ہو موجود دار رشتہ/دوست کوئی ساته کے آپ ميں چيت بات اگر کروائيں۔ تعارف اپنا لوگ سب کہ ہے اہم يہ وقت کے آغاز
 ہيں چاہتے ہم تو ہوں والے ےکرن ريکارڈ چيت بات خود لوگ اگر ہو۔ سکتا ديکه اسے معالج اور جائے کروايا تعارف کا اس کہ ہے
 جائے۔ بتايا صاف صاف ميں بارے اس ہميں کہ

 اکڻهے ميں کمرے ايک جيسا ہوتا نہيں ويسا ديکهنا کو شخص ايک پر سکرين اور سکتا ديکه نہيں" پورا کو آپ" معالج کہ رکهيں ياد
 ہونا علم کا ان اسے ليکن کيں نہيں نوٹ نے معالج ميں خيال کے آپ جو ہيں معلومات ايسی پاس کے آپ اگر ہے۔ ہوتی مالقات کر بيڻه

 بتائيں۔ ميں بارے اس آپ کہ ہے اہم يہ تو چاہيے

 گا۔ جائے کيا طے ميں بارے کے خبرگيری آئنده بعد کے ہونے پوری اپائنڻمنٹ

 

 چاہيے؟ کرنا کيا مجهے تو جائے ہو مسئلہ کوئی دوران کے اپائنڻمنٹ اگر
 حل مسئلہ

 جس ہے گئی بگڑ صحت کی آپ
 رہا نہيں يقين کو آپ سے وجہ کی
 گی رہے مناسب اپائنڻمنٹ وڈيو کہ

 ميں بالوے ہمارے تفصيالت ليے کے رابطے کريں۔ رابطہ سے شعبے سکے، ہو جلد جتنا
 ديکهيں۔

 

 ہے رہی ہو دير کو معالج
 

 کر نہيں انتظار آپ اگر ہے۔ سکتی ہو دير بهی ميں اپائنڻمنٹ اس طرح کی اپائنڻمنٹ کلينکل پولی
 بالوے ہمارے تفصيالت ليے کے رابطے کريں، آگاه انہيں کے کر رابطہ سے شعبے تو سکتے
 ديکهيں۔ ميں

 ديکهيں۔ ميں بالوے ہمارے تفصيالت ليے کے رابطے کريں، آگاه انہيں کے کر رابطہ سے شعبے ہے رہی ہو دير کو آپ
 گی۔ پڑے رکهنی وقت اور کسی اپائنڻمنٹ کی آپ کہ ہے موجود خدشہ يہ

 کے بيڻهنے سے سکون کو آپ
 رہی مل نہيں جگہ مناسب ليے

 

 ديکهيں۔ ميں بالوے ارےہم تفصيالت ليے کے رابطے کريں، آگاه انہيں کے کر رابطہ سے شعبے
 ليے کے کرنے بات پر فون ليکن رہی مل نہيں جـگہ مناسب ليے کے اپائنڻمنٹ وڈيو کو آپ اگر

 کو آپ يا ہے کافی کرنا بات پر فون کيا کہ گا ہو کرنا غور کو معالج تو ہے سکتی مل جگہ مناسب
 جائے۔ ديا وقت دوباره

 

 ہو نہيں کنيکٹ سے اپائنڻمنٹ آپ
 سکتے

 آف کو ڻيبلٹ/کمپيوڻر پرسنل تو آئيں پيش مسائل ڻيکنيکل کو آپ اگر ديکهيں۔ استعمال برائے ہدايات
 کمرۀ ورچوئل پر وقت آپ اگر کريں۔ کوشش کی ہونے کنيکٹ سے اپائنڻمنٹ دوباره کے کر آن اور

 لے۔ کر رابطہ پر فون سے آپ معالج ہے ممکن تو ےپہنچ نہ ميں انتظار
 رہی آ آواز نليک ہے غائب تصوير

 ہے
 آپ کہ گے ںيکر طے کر مل لوگ آپ اور گا کرے رابطہ سے آپ معالج تو رہے چلتا مسئلہ اگر
  چاہيے۔ کرنا کيا کو

 رہی آ تصوير ليکن ہے غائب آواز
 ہے

 آپ کہ گے کريں طے کر مل لوگ آپ اور گا کرے رابطہ سے آپ معالج تو رہے چلتا مسئلہ اگر
 چاہيے۔ کرنا کيا کو

 ميں درميان سلسلہ کا چيت بات
 ہے جاتا ڻوٹ

 رابطہ سے آپ معالج تو رہے چلتا مسئلہ اگر کريں۔ کوشش کی ہونے کنيکٹ سے اپائنڻمنٹ دوباره
 چاہيے۔ کرنا کيا کو آپ کہ گے کريں طے کر مل لوگ آپ اور گا کرے

 ہے جاتا آ ميں کمرے کوئی
 تو ہو ممکن اگر سکے۔ جا کيا وقفہ ميں چيت بات تاکہ ہيں نہيں اکيلے آپ اب کہ بتائيں کو معالج
 ليں۔ کر حاصل ليے اپنے صرف کمره دوباره

 

 واقعات غيرمتوقع ديگر

 ميں بارے کے صحت کی آپ اور ميں بارے کےآپ ميں نتيجے کے جن ہوں واقعات ايسے اگر
 وہ نہيں چيت بات سے وجہ کی جن ہوں واقعات ايسے يا ہيں سکتی پہنچ تک دوسروں معلومات
 کر مل معالج اور آپ ہے۔ جاتا ديا کر ختم اسے يا ہے جاتا کيا وقفہ ميں اپائنڻمنٹ وڈيو تو سکتی
 چاہيے۔ کرنا کيا کو آپ کہ گے کريں طے
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