
 

 

 

 

ਆਪਣੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਦਿਲਾਾਂ ਦਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿਨਾਾਂ 
ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪੜ੍ਹੋ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
ਪਰਜਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਲਈ ਵੀਰਜ ਿਾ 
ਮੁਲਾਾਂਿਣ 
ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦਵਭਾਗ 
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਿਤਾਬਚਾ 



2 
 

ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਜਾਾਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦ ੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 
ਭਦਰਆ ਮਾਈਕੋ੍ਰਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ  ੇਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ - ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਦਮਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ। 
• ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ  ਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ  ੀ ਦਕਸਮ। 
• ਕਲੀਦਨਕ ਵੇਰਵੇ - ਦਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਦਮਸਾਲ ਲਈ ਪਰਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ, 

ਨਸਬੰ ੀ  ਾ ਉਲਟਾਅ। 
ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ: ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ  ੇ ਦਬਨਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ  ੀ ਜਾਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜ ੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰ ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਭਾਗ ਦਵਖੇ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਦਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ  ੇ ਸਮੇਂ  ਾ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਸੇਲਜ਼ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਖੇ 
ਮਾਈਕੋ੍ਰਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, 
01384 244056 'ਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 
ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟਾਾਂ ਦਸਰਫ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਦ ੱਤੇ ਦਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

ਜੇ ਬਾਅ  ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਾਂ ਦਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱ  ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਇਸ  ਾ ਮੁੜ-ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ। ਖੁੰਝਾਈਆਾਂ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟਾਾਂ ਸਾਡੇ ਉਡੀਕ ਸਦਮਆਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕ ੀਆਾਂ ਹਨ। 
 

ਿੀ ਿੁਝ ਿੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਤੀਦਜਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਦਵਤ ਿਰ ਸਿਿਾ ਿੈ? 
ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ  ੇ ਦਨਰ ੇਸ਼ਾਾਂ  ਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀਰਜ ਦਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ  ੇ 
ਨਤੀਦਜਆਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕ ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਫ਼ਾਦਰਸ਼ਾਾਂ  ਾ ਦਬਲਕੁਲ ਸਹੀ-
ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਰੱ  ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਜੰਨੀ ਜਲ ੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਨਵੀਂ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ  ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ 
 

ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਦਟੱਪਣੀ ਿਰਨਾ ਚਾਿਾਾਂ ਤਾਾਂ? 
ਸਾਡਾ ਉ ੇਸ਼ ਇੱਕ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ  ੇਣਾ ਹੁੰ ਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਕੋਈ ਦਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ, 
ਦਟੱਪਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਦਲਖ ਕੇ ਦਸਧੱਾ ਦਵਭਾਗ  ੇ ਕੋਲ 
ਉਠਾ ਸਕ ੇ ਹੋ:  
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ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ ੇ-ਕ ੇ ਮਰੀਜ਼ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਚਲਾਉਂ ੇ ਹਾਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਵੱਚ ਆਉਂ ੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਹਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। 
 

ਨਮਨੂਾ ਇਿੱਤਰ ਿਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਿੀ ਿਰਾਾਂ? 
ਇਹ ਦਧਆਨ  ੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਦਕ ਮਾਈਕੋ੍ਰਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਵਖੇ ਨਮੂਨੇ ਦਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦਵਭਾਗ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 

ਨਮੂਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ, 
ਪੇਚ ਾਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ 70ml ਕੰਟੇਨਰ ਦਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਬ ਲ  ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੇਲਜ਼ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ  ੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦਵਭਾਗ  ੀ ਦਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕ ੇ ਹੋ। 

• ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ  ਾ ਨਮੂਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ  ੋ ਦ ਨ ਪਦਹਲਾਾਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਜਾਾਂ ਵੀਰਜ-ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ 
ਨਮੂਨੇ ਦਵੱਚ ਅਪਦਰਪੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਭੋਗ ਜਾਾਂ ਵੀਰਜ-ਪਤਨ 
ਤੋਂ ਸੱਤ ਦ ਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਜ਼ਆ ਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅ  ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀ ਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ ਇਹ ਨਮੂਨੇ 
ਦਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਮਰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦ ਖਾ ਸਕ ਾ ਹੈ।  

• ਸਾਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਤਰ ਿਰਨ ਿੇ ਇੱਿ ਘੰਟੇ ਅੰਿਰ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ  ੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਜ਼ਆ ਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅ  ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ। 

• ਨਮੂਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਤ-ਮੈਥੂਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਮੂਨਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਕੰਡੋਮ  ੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਾ ਿਰੋ ਦਕਉਂਦਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਵੱਚ ਸਪਰਮੀਸਾਇਡ (ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤ) ਹੁੰ ਾ ਹੈ। ਹਸਤ-
ਮੈਥੂਨ ਰਾਹੀਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਵੱਚ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਦਸਆਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਾਂ ਜੀਪੀ 
ਨਾਲ ਦਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

• ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ  ੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ ਦਲਖੋ। 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੰਟੇਨਰ  ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ -  ੂਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਾਂ ੇ ਹਨ ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕ ੇ ਹਨ। ਜ ੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਪੈ ਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਦਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵ,ੋ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲੋ੍। 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਬੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ 
ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਬੈਗ ਦਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਗ ਸੀਲ ਕਰ ਦ ਓ। 
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• ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਲਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਨੱਘਾ (ਸਰੀਰ  ੇ 
ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ) ਰੱਦਖਆ ਜਾਾਂ ਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅੰ ਰੂਨੀ ਜੇਬ ਦਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਾਂ ਫੇਰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ 
ਲਗਾ ਕੇ, ਦਕਉਂਦਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦਵੱਚ ਕਮੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕ ੀ ਹੈ। 

• ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ (ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ  ੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅੰ ਰ) ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ, ਪੈਥਲੋੋਜੀ 
ਦਵਭਾਗ  ੀ ਦਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਪਦਹਲੀ ਮੰਦਜ਼ਲ, ਵੈਸਟ ਦਵੰਗ, ਰੱਸੇਲਜ਼ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਲਆਓ।  

• ਦਰਸੈਪਸ਼ਦਨਸਟ ਮਾਈਕੋ੍ਰਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਵਭਾਗ  ੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਲੇਗਾ ਦਕ ਸਾਡੇ 
ਲੋੜੀਂ ੇ ਵੇਰਵੇ  ੇ ਦ ੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਵੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਮੰਟਾਾਂ ਤੋਂ ਦਜ਼ਆ ਾ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ। ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਸਟਾਫ਼ ਿੇ ਦਿਸੇ ਿਰੋ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਾਾਂ ਦਰਸੈਪਸ਼ਦਨਸਟ 
ਨਾਲ ਗਲੱ ਿੀਤੇ ਦਬਨਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਿ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। 

 

ਦਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਾਂ ਿਾ ਪਾਲਣ ਨਿੀਂ ਿਰਿੇ ਿੋ ਜਾਾਂ 
ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਤੋਂ ਢਿੁਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਿੇ ਦਬਨਾਾਂ ਆਉਂਿ ੇਿੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਦਲਆ 
ਨਿੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਮੇਰੇ ਨਮੂਨੇ ਿੀ ਦਿਸ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ  ੀ ਇਹਨਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

• ਦਿੱਖ   
• ਮਾਤਰਾ – ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ  ੇ ਵੀਰਜ-ਪਤਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
• ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ – ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ  ੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ  ਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਹੈ (ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਦਕਵੇਂ ਅੱਗੇ 

ਵੱਧੇਗਾ)। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦਕ ਨਮੂਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ  ੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅੰ ਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਦਲਜਾਣ ਦਵੱਚ ਕੋਈ 
 ੇਰੀ ਜਾਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦਵੱਚ ਕਮੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਜੀਵਤਾ (ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਕੰਨੇ ਜੀਵੰਤ ਹਨ) 'ਤੇ 
ਅਸਰ ਪਾ ਸਕ ੀ ਹੈ।  

• ਸ਼ੁਿਰਾਣੂ ਿੀ ਸੰਘਣਤਾ ਲਈ - ਇਹ ਵੀਰਜ  ੇ ਇੱਕ ਦਮਲੀਦਲਟਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ  ੀ ਦਗਣਤੀ  ਾ 
ਸਹੀ ਦਨਰਧਾਰਨ ਹੈ। ਵੀਰਜ-ਪਤਨ  ਾ ਪਦਹਲਾ ਦਹੱਸਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁ ੰਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਦਕ ਸਮੁੱਚੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ 
ਦਲਆ ਦਗਆ ਹੈ। 

• ਮੌਰਫੋਲੋਜੀ– ਇਹ ‘ਆਮ’ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ  ੀ ਦਗਣਤੀ  ਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕੁਰਾਣੂ  ੀ 
ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ  ਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਹੁੰ ਾ ਹੈ। 
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ਵੀਰਜ  ੀ ਕੁਆਦਲਟੀ  ਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਦਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਦਨਕਲ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਦਠਆਾਂ ਦਮਲਾ ਕੇ ਇਸ  ੀ ਦਵਆਦਖਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 
 ੁਬਾਰਾ ਨਮੂਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਹਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ GP ਜਾਾਂ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 
ਨਮੂਨਾ ਦਲਆਏ ਜਾਣ  ੇ 48 ਘੰਦਟਆਾਂ ਬਾਅ  ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। 

ਉਸ ਸੂਰਤ ਦਵੱਚ ਨਮੂਨੇ  ੀ ਜਾਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ:  
• ਇਸ ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
• ਨਮੂਨਾ ਉਸ ਦਵਅਕਤੀ, ਦਜਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਦਵਅਕਤੀ 
 ੁਆਰਾ ਦ ੱਤਾ ਜਾਾਂ ਾ ਹੈ।  

• ਜੇ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ੇ ਸਮੇਂ 
 ਰਦਮਆਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਜ਼ਆ ਾ  ੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

• ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਨਾਮ, ਨਮੂਨੇ  ੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ 
 ਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

• ਦਲਆਏ ਜਾਣ  ੌਰਾਨ ਨਮੂਨੇ ਦਵਚੱੋਂ ਦਰਸਾਵ ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ।  
• ਨਮੂਨਾ ਅਢੁਕਵੇਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦਵੱਚ ਦਲਆਇਆ ਜਾਾਂ ਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 
ਕੁਆਦਲਟੀ  ੀ ਤਸੱਲੀ  ੇ ਦਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਜ਼ਦਹਰੀਲੇਪਣ ਲਈ ਜਾਾਂਦਚਆ ਜਾਾਂ ਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਟੇਨਰ ਨਤੀਦਜਆਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕ ੇ ਹਨ। 
 

ਮੈਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦਵਭਾਗ ਤੱਿ ਦਿਵੇਂ ਪਿੁੰਚਾ? 
ਰੱਸੇਲਜ਼ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ  ੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.dgft.nhs.uk 'ਤੇ ਹਨ 
 

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਲਈ ਦਨਰਿੇਸ਼ 
ਰੱਸੇਲਜ਼ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ  ੀ ਮੁੱਖ ਦਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਲਾਾਂਘੇ 
ਤੋਂ, ਦਲਫ਼ਟ ਜਾਾਂ ਪੌੜੀਆਾਂ (ਦਲਫ਼ਟ  ੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ) ਤਕੱ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਪਦਹਲੀ ਮੰਦਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਦਲਫ਼ਟ 
ਜਾਾਂ ਪੌੜੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਨਕਲਣ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਲਾਾਂਘੇ  ੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਾਂ ੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਮਲ ਜਾਵੇਗੀ। 
 
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਵੇਂ ਦਮਲਣਗੇ?  
ਨਤੀਜ ੇਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ GP ਜਾਾਂ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲੋਂ 
ਨਮੂਨਾ ਦਲਆਏ ਜਾਣ  ੇ 48 ਘੰਦਟਆਾਂ ਬਾਅ  ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। 

http://www.dgft.nhs.uk/
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ਦਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਐਲ ਬੇਕਰ (L Baker)। ਸਮੀਦਖਆ ਕਰਨ  ੀ ਦਮਤੀ: ਫਰਵਰੀ 2020. ਅਗਲੀ ਸਮੀਦਖਆ  ੀ ਦਮਤੀ: ਨਵੰਬਰ 2022. ਸੰਸਕਰਣ: 4. DGH ਰੈਫ਼ਰੇਂਸ: 
DGH/PIL/00361. 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਅਦਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਕਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂ ੀ, ਤਾਾਂ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

ਮਾਈਕੋ੍ਰਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 01384 244056 'ਤੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 
9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ) 

ਰੱਸੇਲਜ਼ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ  ਾ ਸਦਵੱਚਬੋਰਡ ਨੰਬਰ: 01384 456111 

ਇਸ ਦਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਾਂ ਦਪਰੰਟ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਿਾ ਿੈ: 
http://dgft.nhs.uk/services-and-wards/pathology/ 

ਜੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਕਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਦਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ dgft.patient.information@nhs.net 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ 

 


