ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੋੜ ਬਦਲਵਾਉਣ (ਜੌਇੰਟ ਰਰਪਲੇ ਸਮੈਂਟ) ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ (ਨੀਅ ਓਸਟੀਓਟੋਮੀ)
ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ - ਰਰਜਸਟਰੀ ਬਾਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਕਸੇ ਇੱ ਕ ਜੋੜ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੱ ਹਰ ਸਾਲ 100,000 ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਆਦਾ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋੜ ਬਦਲਵਾਉਣ ਜਾਂ
ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੱ ਕਿਆਦਾਤਰ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਬਹੁਤ ਸਫ੍ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ, ਜੋੜ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਿਨ
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕਕਸੇ ਸਿੇਂ ਜੋੜ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਕਲਆ ਕਗਆ ਜੋੜ ਕਿਸ ਕਾ
ੁੱ ਹੈ। ਇਹ ਕਕੰ ਨੀ
ਛੇਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਬਣਾਉਟੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਕਸਿਾਂ ਕਵੱ ੋਂ ਕਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰੀਿਾਂ ਲਈ ਉਦੇਿ ਜੋੜ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ੍ਰੇਿਨਾਂ ਦੀ
ਸਫ੍ਲਤਾ ਕਵੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਆਰਥੋਪ੍ੀਕਡਕ ਐਸੋਕਸਏਿਨ ਨੇ 1999 ਕਵੱ ਨੈਿਨਲ ਜੌਇੰਟ ਕਰਪ੍ਲੇ ਸਿੈਂਟ ਰਕਜਸਟਰੀ ਕਾਇਿ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪ੍ਰੇਿਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਵੱ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਰੇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱ ਿਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਿਰੀਿਾਂ ਨੰ ਵਰਤਿਾਨ ਕਵੱ ਅਤੇ ਭਕਵੱ ਖ ਕਵੱ ਕਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਬਹਤਰੀਨ
ਇਲਾਜ ਕਿਲੇ । ਰਕਜਸਟਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਿਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਭਕਿਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪ੍ਕਰਨ ਕਵੱ ਕਕਸੇ ਸਿੱ ਕਸਆ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਣ
ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਲੱਭਣ ਕਵੱ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਿਰਰੀ ਹੈ ਕਕ ਰਕਜਸਟਰੀ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਹੀ ਕਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਵੀ ਕਰਕਾਰਡ ਕਰੇ।

ਜੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਕੋਈ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ ਵੀ ਿਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਵਿਲੇ ਿਣ ਕਰਕੇ , ਇਹ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ
ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪ੍ਕਰਨ ਕਬਹਤਰੀਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਰੀਿ ਲਈ ਕਕਸ ਕਕਸਿ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਕਬਹਤਰੀਨ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਕਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇ ਕੇ ਰਕਜਸਟਰੀ ਕਵੱ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਛ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ - ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਸਾਨੰ ਕਜਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਉਸ ਕਵੱ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਿ, ਜਨਿ ਕਿਤੀ, ਪ੍ਤਾ, ਿੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਾ ਿਨਾਖਤੀ ਨੰਬਰ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਾ ਨਾਿ
ਅਤੇ ਜੋੜ ਬਦਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਿਾਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਵੱ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ
ਉਪ੍ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਕਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪ੍ਛਲੇ
ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿਰਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਦਾ ਕਦਨ, ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋੜ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪ੍ਕਰਨ ਨੰ ਵੀ
ਕਰਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਭਾਗ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਜਸਟਰੀ ਡੈਟੇ
ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਕਸੇ ਦੀ ਿੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਕਾਰਡ ਅੱ ਪ੍ਡੇਟ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ - ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਕਵੇਂ ਰੱ ਖਾਂਗੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪ੍ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਕਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪ੍ਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਸੰ ਸਦ
ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਾਨੰ ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਰਕਜਸਟਰੀ ਵੱ ਲੋਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਕਵੱ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਿਰੀਿ ਲਈ ਨਤੀਕਜਆਂ ਕਵੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਕਜਸਟਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰ ਹੋਰ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟੇ ਨੰ
ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਸਹਤ ਡੈਟਾਸੈਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋਕੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਵੇਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਹਾਲਾਂਕਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਦੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਨੰ ਰਕਜਸਟਰੀ ਕਵੱ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ
ਸਰਜਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਥਏਟਰ ਦਾ ਸਟਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ੍ਰੇਿਨ ਦੇ ਸਿੇਂ ਇੱ ਕ ਫ੍ਾਰਿ ਭਰੇਗਾ ਕਜਸ ਕਵੱ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਿਾਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੰ
ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਕਜਸਟਰੀ ਡੈਟਾਬੇਸ ਕਵੱ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ - ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਪ੍ਣੇ ਵੇਰਵੇ ਰਕਜਸਟਰੀ ਕਵੱ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਰਕਜਸਟਰੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਿ ਕਰਪ੍ੋਰਟ ਕਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ
ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਿਨਾਂ ਦੀ ਸਫ੍ਲਤਾ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਿਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਕਵੱ ਕਾਫ੍ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਸਬੰ ਧੀ ਕ ੰ ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਕਾਇਤਾਂ AOANJRR ਨੰ 1800 068 419 (ਫ੍ਰੀਕਾਲ) 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਕਕਿਿਨਰ ਦੇ
ਆਕਿਸ ਨੰ 1300 363 992 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਰਜਸਟਰੀ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਸਿਝਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਹਰੇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਰਕਜਸਟਰੀ ਕਵੱ ਆਪ੍ਣੇ ਕਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਕਹਜ ਿਕਹਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਿਕਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਾਹੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿੈਨੰ 1800 068 419 (ਫ੍ਰੀ-ਕਾਲ) 'ਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਫ੍ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਟਾਿ ਨੰ ਵੀ ਦੱ ਸੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ੍ੈਸਲਾ, ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਜਸਟਰੀ ਕਵੱ ਿਾਿਲ ਹੋਣਾ ਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਿਨਲ ਜੌਇੰਟ ਕਰਪ੍ਲੇ ਸਿੈਂਟ ਰਕਜਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਨ, ਕ ੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ
ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਕਸੰ ਡੀ ਟਰਨਰ (Cindy Turner) ਨਾਲ ਬੇਕਝਜਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਸਬੰ ਧੀ ਕ ੰ ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਕਾਇਤਾਂ AOANJRR ਨੰ 1800 068 419 (ਫ੍ਰੀਕਾਲ) 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਕਕਿਿਨਰ ਦੇ
ਆਕਿਸ ਨੰ 1300 363 992 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

