
ਤਹਾਡੇ ਬੀਮਾ 
ਡਾਕਟਰੀ 
ਮੁਆਇਨੇ ਬਾਰ ੇ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨੇ 
ਵਿੱਚ 45 - 60 ਵਮੰਟ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਅਰਾਮ ਕਰੋ!
ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨਾ ਬੀਮਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਦਾ 
ਕਨਯਕਮਤ ਕਹੱਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ 
ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ 
ਰੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ  
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 
ਇੱਕ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਇਨਾਕੇਅਰ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਲੂਸ਼ਨਜ਼ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕਤਹਾਸ 
ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਸਕਟੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ 
ਹੱਥਾਂ ਕਵੱਚ ਹੋ ਕਕਉਂਕਕ ਡਾਇਨਾਕੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਸਥਾਕਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਮਲੀਅਨ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਕਵੱਚ ਸਕਥਤ ਹਨ ਕਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਬ 
ਨਤੀਜੇ ਕਕਸੇ ਸਰਹੱਦ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਵਧੇਰੇ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।



ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਦਨ ਦੇ ਅਕਜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਨਯਤ ਕਰੋ  
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋ
•  ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ — ਸੌਣ ਤੋਂ 

ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ।
•  ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੰੂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਿੇਤਰ ਕਵੱਚ ਭਰੋ ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ 
ਸਬੰਧੀ ਇਕਤਹਾਸ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕੋ।

•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਕੋਈ ਕਨੱਜੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਵੇ।

•  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਲੀ ਪੇਟ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਨਯਤ ਕਰ ਸਕੋ।

•  ਿਾਲੀ ਪੇਟ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਮਆਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ 
ਕਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

•  ਜੇ ਿਾਲੀ ਪੇਟ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਫ 
ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਕੁਾਮ , ਫਲ ੂਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਯਤ ਕਰੋ।

ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ  
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
•  24 ਤੋਂ 48 ਘੰਕਟਆਂ ਤਕ ਅਲਕੋਹਲ।
•  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਕਨਕੋਟੀਨ।
•  24 ਘੰਕਟਆਂ ਲਈ ਕਵਟਾਕਮਨ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ।
•  ਜੇ ਿੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ 

ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਜਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਨੰੂ 
ਝਰੀਟ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਆਓ 
•  ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਮਤਲਬ ਕਕ ਡ੍ਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ 

ਪਾਸਪੋਰਟ। 
•  ਉਹਨਾਂ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ 

ਤੁਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਕਵੱਚ ਗਏ ਹੋ।
•  ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ, ਪਰ ਇਸ ਜਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਓਵਰ-ਕਦ-ਕਾਉਂਟਰ ਦਵਾਈ ਨੰੂ 
ਉਪਲਬਧ ਰੱਿੋ।

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨੇ ਕਵੱਚ 45 ਤੋਂ 60 ਕਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕਸੇ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਡੀਓਗ੍ਰਾਮ (ECG) ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਕਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਕਹਨੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਹੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਸਕੀਏ।

ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਸਰਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 
ਕਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10-15 ਕਮੰਟ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦ, ਭਾਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 
ਰੀਕਡੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਮਾਪ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ।

ਕਤਆਰੀ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੂਨ ਦੇਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ।  ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ 
ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੰੂ ਕਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਮਲੇਗੀ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਂਹ ਦਾ ਡੌਲੇ ਦਾ 
ਕਵਆਸ 14 ਇੰਚ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ 300 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੱਫ਼ ਅਤੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਤੋਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 
ਕਲਆਈਏ। 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮੰਟ ਦਾ ਕਵਡੀਓ ਦੇਿੋ 
ਕਕ ਆਪਣੇ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਕ ਅਤੇ 
ਕਬਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜੇ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ:  
dynacare.ca/applicantvideos

•  ਿੂਨ (3 ਤੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ), ਕਪਸ਼ਾਬ 
ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਲਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਕਕਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਕੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•  ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਲ 
ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੰੂ ਕਰਕਾਰਡ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਕਡਓਗ੍ਰਾਮ (ECG) 
ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਵੱਚ 
ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋਗੇ।

•  ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਕਸਮ ‘ਤੇ 
ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਾਲੀ 
ਪੇਟ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

•  ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰਕ 
ਡਾਕਟਰੀ ਇਕਤਹਾਸ ਬਾਰੇ 
ਪੁੱ ਕਛਆ ਜਾਵੇਗਾ।

•  ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ, ਭਾਰ , ਬਲੱਡ 
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਨੰੂ ਮਾਕਪਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਮਲਾਂਗੇ!

800.361.3771 


