Canadian Blood Services’ Cord Blood Bank, T 1 888 2 DONATE, www.blood.ca/cordblood

Maternal Hospital ID Label

ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ

 OTT

 BRM

ਤਾਰੀਖ਼: (Date)

 EDM

YYYY

/

VAN

MM

/

ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਿਵਊ  (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)

DD

ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ 

* ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਡ

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

*ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ

(Last Name) ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ
* ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ

(First Name) ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ
*ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼
(DOB)

YYYY

/

MM

ਈਮੇਲ

/

DD

*ਫ਼ੋਨ#

(

ਮੋਬਾਈਲ#

(ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)

)

(ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)

*ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ (#, ਸਟਰੀਟ):
*ਸ਼ਿਹਰ:

*ਪ��ਤ

ਡਾਕਟਰ/ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ):

ਡਾਕਟਰ/ਦਾਈ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ):

ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ):

ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ):

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ:

 ਨਾਮ

 ਪਤਾ

 ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
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*ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ

 ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ

Medical History Health Assessment Questionnaire-PJB
F800822PJB (2018-10-24)

Canadian Blood Services’ Cord Blood Bank, T 1 888 2 DONATE, www.blood.ca/cordblood

Maternal Hospital ID Label

ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ

ਦਾਨ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
ਕੀ ਤੁਸ� ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਜ� ਹੈਮਾਕਵੀਿਬਕ ਿਵਖੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਮ ਜ� ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਉਤਪਾਦ, ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ� ਜ� ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?
CBS

HQ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਜ� ਹੈਮਾਕਵੀਿਬਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਖੂਨ ਦਾਨੀ, ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਦਾਨੀ ਜ�
ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਨੀ ਵਜ� ਸਥਿਗਤ ਜ� ਮਨ�ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
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Medical History Health Assessment Questionnaire-PJB
F800822PJB (2018-10-24)

Canadian Blood Services’ Cord Blood Bank, T 1 888 2 DONATE, www.blood.ca/cordblood

Maternal Hospital ID Label

ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ

ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਆਈਟਮ� ਿਵੱ ਚ� ਉਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ (√) ਲਗਾਓ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ�, ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ(ਆਂ) ਹਨ।
ਮਾਤਾ

ਨਾਨੀ

ਨਾਨਾ

ਿਪਤਾ

ਦਾਦੀ

ਦਾਦਾ

Arab – ਅਰਬ
Asian-Central ਏਸ਼ੀਆਈ-ਕ�ਦਰੀ
Asian-North ਏਸ਼ੀਆਈ-�ਤਰੀ
Asian-Northeastਏਸ਼ੀਆਈ-�ਤਰਪੂਰਬੀ
Asian-South ਏਸ਼ੀਆਈ-ਦੱ ਖਣੀ
Asian-Southeast ਏਸ਼ੀਆਈ-ਦੱ ਖਣਪੂਰਬੀ
Black-African ਕਾਲੇ -ਅਫਰੀਕਨ
Black-Caribbean ਕਾਲੇ -ਕੈਰੀਬੀਅਨ
Black-Other – ਕਾਲੇ -ਹੋਰ
Caucasian/White ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ/ਗੋਰੇ
Chinese – ਚੀਨੀ
Filipino – ਿਫਲੀਪੀਨ�
First Nations ਫਸਟ ਨ�ਸ਼ਨਜ਼
Hispanic ਿਹਸਪੈਿਨਕ
Inuit - ਇਨੂਇਟ
Jewish-Ashkenazi ਯਹੂਦੀ-ਅਸ਼ਕੇਨਾਜ਼ੀ
Jewish-Sephardic ਯਹੂਦੀ-ਸੈਪਹਾਰਿਡਕ
Metis - ਮੀਿਟਸ
Pacific Islander ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ� ਡਰ
Multiple Ethnicity ਇੱ ਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਨਸਲੀ ਲ
Unknown - ਅਿਗਆਤ
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Medical History Health Assessment Questionnaire-PJB
F800822PJB (2018-10-24)

Canadian Blood Services’ Cord Blood Bank, T 1 888 2 DONATE, www.blood.ca/cordblood

Maternal Hospital ID Label

ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ

ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
1.

ਕੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਿਕਸੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂੰ ਆਂ, ਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰ ਡੇ, ਜ� ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਪ�ਵਾਨ

ਹ�

ਨਹ�

2.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾਵ� ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ� ਹੋਈਆਂ

ਹ�

ਨਹ�

3.

ਕੀ ਇਸ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗ� ਹੋਈਆਂ ਹਨ:ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਬੰ ਧੀ, �ਲੀ ਜ� ਵਾਇਰਸ

ਹ�

ਨਹ�

4.

ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ�

ਹ�

ਨਹ�

5.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਪੂਰਵ-ਜਣੇਪਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ? (ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱ ਚ

ਹ�

ਨਹ�

6.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸਮ 1 ਡਾਇਆਿਬਟੀਜ਼ ਹੈ ?

ਹ�

ਨਹ�

7.

ਕੀ 2007-01-01 ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਸ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਸੁਿਲਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ

ਹ�

ਨਹ�

ਚਿੜ�ਆ?

ਹਨ?

ਦੀਆਂ ਲਾਗ�?

ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜੇਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ?

ਅਮੀਨ�ਸ�ਟੀਿਸਸ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜ� ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ)

ਹੈ?
8.

ਕੀ ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਸ� ਿਵਟਾਮਨ� ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ

ਹ�

ਨਹ�

9.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਾਰੂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹਨ?

ਹ�

ਨਹ�

ਹਨ?
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Medical History Health Assessment Questionnaire-PJB
F800822PJB (2018-10-24)

Canadian Blood Services’ Cord Blood Bank, T 1 888 2 DONATE, www.blood.ca/cordblood

Maternal Hospital ID Label

ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ

ਮ� ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ

10.

ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ� ਕੋਈ ਜ�ਚ� ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ?

ਹ�

ਨਹ�

11.

ਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਖੂਨ ਚੜ�ਵਾਇਆ ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੂਨ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਅੰ ਸ਼ ਚੜ�ਵਾਏ

ਹ�

ਨਹ�

ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ Rh ਗੈਰ-ਅਨੁਰਪ
ੂ ਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
12.

ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਿਪਚੂਟਰੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਿਲਆ ਹੈ?

ਹ�

ਨਹ�

13.

ਕੀ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਹਲਕਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਹੈ?

ਹ�

ਨਹ�

14.

ਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱ ਲ� ਕੱ ਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤਰ��

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਸੰ ਘਣੇ-ਰੂਪ� (concentrates) ਨੂੰ ਿਲਆ ਹੈ?

ਹ�

ਨਹ�

18.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਲ਼ੀਆ, ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਵਾਇਰਲ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਹ�

ਨਹ�

19.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਡਊਰਾ ਮੇਟਰ (ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ) ਦੀ ਕਲਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ?

ਹ�

ਨਹ�

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵ� ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾਅ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਵ?
ੇ
15.

ਿਪਛਲੇ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਲੋ ਦੇ ਜ� ਵੈਕਸੀਨ� ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ?

16.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਲੂਕੀਮੀਆ ਜ� ਿਲਮਫੋਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

17.

ਕੀ ਤੁਸ� ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਕਾਰ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੀਮੋਿਫਲੀਆ, ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੂਨ ਜੰ ਮਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਕ ਦੇ
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Medical History Health Assessment Questionnaire-PJB
F800822PJB (2018-10-24)

Canadian Blood Services’ Cord Blood Bank, T 1 888 2 DONATE, www.blood.ca/cordblood

Maternal Hospital ID Label

ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ
20.

ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� (ਮਾਿਪਆਂ, ਭੈਣ�-ਭਰਾਵ�) ਿਵੱ ਚ

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਕਰੂਜ਼ਫੈਲਟ-ਜੈਕਬ ਿਬਮਾਰੀ (CJD), CJD ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੰ ਤੂ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ?
21.

ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤ� ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਜ� ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ ਕਲਮ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ
ਕੋਈ ਅੰ ਗ, ਹੱ ਡੀ ਦੀ ਿਮੱ ਝ, ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ, ਕੌ ਰਨੀਆ, ਹੱ ਡੀ ਜ� ਿਟਸ਼ੂ?

22.

ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ
ਦੇ ਜੀਵਤ ਸੈ�ਲ�, ਿਟਸ਼ੂਆਂ, ਜ� ਅੰ ਗ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?

23.

ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸਨ� ਕੋਈ
ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੀਵਤ ਸੈ�ਲ�,
ਿਟਸ਼ੂਆਂ, ਜ� ਅੰ ਗ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?

24.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਿਸਿਟਕ ਬਲੱਡ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਲੀਸ਼ਮੇਨੀਆਿਸਸ,
ਬੇਬਸੀਓਿਸਸ, ਜ� ਚਗਾਸ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ) ਜ� ਚਗਾਸ ਜ� ਟੀ.ਕਰੂਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਜੇਿਟਵ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ,
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

25.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਲੇ ਰੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਹ�

ਨਹ�

26.

ਕੀ ਿਪਛਲੇ 3 ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਯੂ.ਐ�ਸ. ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ� ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਹ�

ਨਹ�
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ

ਮ� ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ

ਸਵਾਲ� 27-31 ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲਾ ਚਾਰਟ: ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜੰ ਨ� � ਨੂੰ vCJD ਦੇ ਜੋਖ ਮ ਵਾਲੇ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਅਲਬਾਨੀਆ

ਿਫਨਲ� ਡ

ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ

ਸਲੋ ਵਾਕ ਗਣਰਾਜ

ਆਸਟਰੀਆ

ਫਰ�ਸ

ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ

ਸਲੋ ਵੇਨੀਆ

ਬੈਲਜੀਅਮ

ਜਰਮਨੀ

ਨੀਦਰਲ� ਡਸ (ਹਾਲ� ਡ)

ਸਪੇਨ

ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜ਼ੇਗੋਿਵਨਾ

ਯੂਨਾਨ

ਨਾਰਵੇ

ਸਵੀਡਨ

ਬੁਲਗਾਰੀਆ

ਹੰ ਗਰੀ

ਪੋਲ�ਡ

ਸਿਵਟਜ਼ਰਲ� ਡ

ਕਰੋਸ਼ੀਆ

ਆਇਰਲ� ਡ (ਰੀਪਬਿਲਕ ਆਫ)

ਪੁਰਤਗਾਲ

ਤੁਰਕੀ

ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ

ਇਟਲੀ

ਰੋਮਾਨੀਆ

ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ (ਫੈਡਰਲ ਰੀਪਬਿਲਕ ਆਫ): ਕੋਸੋਵੋ,

ਡੈਨਮਾਰਕ

ਿਲਕਟਨਸਟਾਇਨ

ਸੈਨ ਮਰੀਨ�

ਮ�ਟੇਨ�ਗਰੋ, ਸਰਬੀਆ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ
ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਕੰ ਗਡਮ (UK): ਇੰ ਗਲ� ਡ, �ਤਰੀ ਆਇਰਲ� ਡ, ਸਕਾਟਲ� ਡ, ਵੇਲਜ, ਆਈਜਲ ਆਫ ਮੈਨ, ਚੈਨਲ ਆਈਲ� ਡਜ, ਿਗਬਰਾਲਟਰ, ਜ� ਫਾਕਲ� ਡ
ਆਈਲ� ਡਜ

27. 1980 ਤ� ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ� ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ vCJD

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

29. ਕੀ ਤੁਸ� 1 ਜਨਵਰੀ, 1980 ਤ� ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰ ਬਰ, 1996 ਦਰਿਮਆਨ ਕੁੱ ਲ 6 ਜ� ਵਧੇਰੇ ਮਹੀਨ� ਸਾਊਦੀ

ਹ�

ਨਹ�

30. 1980 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸ� ਯੂਕੇ ਜ� ਫਰ�ਸ ਜ� ਯੂਰਪ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਜ� ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਚੜ�ਵਾਇਆ

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਂ ਕਰੂਜ਼ਫੈਲਟ-ਜੈਕਬ ਿਡਜੀਜ਼) ਦੇ ਸੰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਖਮ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹ�, ਤ�
(ਵੇਰੀਐਟ
ਸਵਾਲ 32 ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।

28. 1980-1996 ਤ� ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਤੁਸ� ਯੂਨਾਈਟਡ ਿਕੰ ਗਡਮ ਜ� ਫਰ�ਸ ਿਵੱ ਚ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮ� ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ
ਜੋੜ 3 ਮਹੀਨ� ਜ� ਵਧੇਰੇ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਅਰਬ ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾਏ ਹਨ?
ਹੈ?
ਂ ਕਰੂਜ਼ਫੈਲਟ-ਜੈਕਬ ਿਡਜੀਜ਼) ਵਾਸਤੇ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਸਮਝੇ ਜ�ਦੇ ਿਕਸੇ
31. 1980 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸ� vCJD (ਵੇਰੀਐਟ

ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮ� ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (1980-1996 ਤੱ ਕ ਯੂਕੇ ਿਵੱ ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸਮ� ਸਮੇਤ) ਿਜਸਦਾ
ਜੋੜ 5 ਸਾਲ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਬਣਦਾ ਹੈ?

32. ਕੀ ਇਸ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ZIKA ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ

33. ਕੀ ਇਸ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਤੁਸ� ਸਰਗਰਮ ZIKA ਸੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

35. ਕੀ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਤਾ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜ� ਚਚੇਰ-ੇ ਮਸੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੋ?

ਹ�

ਨਹ�

36. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ/ਜ� ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮ� ਜ� ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਬਚਪਨ ਸਮ� ਗੋਦ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਜੇ ਹ�,

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹੋ, ਜ� ਓਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?
34. ਇਸ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਇਹਨ� ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱ ਿਲਆ ਹੈ:
i.

ii.

ਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ZIKA ਲਾਗ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤਸ਼ਖੀਸ

ਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਰਗਰਮ ZIKA ਸੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵਾਸ ਜ� ਓਥ� ਦੀ
ਯਾਤਰਾ।

ਮ� ਨੂੰ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ

ਿਪਤਾ ਨੂੰ

ਦੋਨ� ਨੂੰ

ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ (ਖੂਨ ਦੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ) ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਦਾ ਿਗਆਤ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ:
37. ਲਾਲ ਰਕਤ ਸੈ�ਲ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ�

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਤਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ/ਅੰ ਕਲ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ

38. ਸਫੈਦ ਰਕਤ ਸੈ�ਲ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ�

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਤਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ/ਅੰ ਕਲ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ

39. ਪਲੇ ਟਲੈ �ਟ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ�

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਤਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ/ਅੰ ਕਲ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ

40. ਮੈਟਾਬੋਿਲਕ/ਸਟੋਰੇਜ ਸਬੰ ਧੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ�

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਤਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ/ਅੰ ਕਲ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ

41. ਜਨਮ-ਜਾਤ ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ ਦੇ ਿਵਕਾਰ (ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ-ਕਮੀਆਂ)
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ�

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਤਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ/ਅੰ ਕਲ

ਨਹ�

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ
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ਹ�

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਤਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ/ਅੰ ਕਲ

ਨਹ�

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ

45. ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਕਾਰ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ�

ਹ�

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਤਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ/ਅੰ ਕਲ

ਨਹ�

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ

44. ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕ�ਸਰ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ�

ਹ�

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਤਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ/ਅੰ ਕਲ

ਨਹ�

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ

43. ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਦੇ ਿਵਕਾਰ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ�

ਹ�

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਤਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ/ਅੰ ਕਲ

ਨਹ�

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ

42. ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ ਿਵਕਾਰ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮ�

ਹ�

RESTRICTED
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ

ਮ� ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਇਿਤਹਾਸ

46. ਿਪਛਲੇ 12 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ ਪਰਕ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਨ� ਚੇਚਕ ਦਾ

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ?
47. ਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਖੁਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੰ ਨ ਜ� ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਵੰ ਨਵਾਇਆ ਸੀ,
ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਜ� ਇਲੈ ਕਟਰੋਲਾਇਿਸਸ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸੂਈਆਂ ਲਗਾਉਣਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?
48. ਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸੂਈ ਤ� ਕੋਈ ਸੱ ਟ-ਫੇਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜ� ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਖੁੱ ਲ�ੇ ਜਖ਼ਮ
ਦੇ ਰਾਹ�, ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ, ਜ� ਬਲਗਮੀ ਿਝੱ ਲੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਸੀ?
49. ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਕ ਜ� ਸੁਜ਼ਾਕ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਿਜਨਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਣ
ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
50. ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸਨ� ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲ�
ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ?
51. ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱ ਕੋ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਜ� ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨ� ਦੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ, ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ
ਕਲੀਿਨਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਜ� ਪੀਲ਼ੀਆ ਹੈ?

52. ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵੀ, ਸੰ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸਨ�
ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲ� ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ?
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/

ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ

53. ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਤੁਸ� ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ?
54. ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸਨ� ਿਪਛਲੇ 12
ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
55. ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸਨ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

58. ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸ� ਸੰ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ� ਲਈਆਂ ਹਨ?

ਹ�

ਨਹ�

59 ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵੀ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੀਮੋਿਫਿਲਆ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ� ਤ� ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਜਮਾਊ
ਕਾਰਕ� ਨੂੰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ?
56. ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ HIV, ਏਡਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਜੇਿਟਵ ਟੈਸਟ, ਕਲੀਿਨਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ
ਵਾਇਰਸ ਜ� ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜ� ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ ਜ� ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਦੇ ਵੀ
ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜ� ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ?
57. ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸ� 72 ਲਗਾਤਾਰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਸਮ� ਲਈ ਯੁਵਕ ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਜੇਲ�
ਜ� ਕੈਦਖਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ?

ਲਈ, ਜ� ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸੂਈ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ?
60. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਵੀ HIV ਜ� ਏਡਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)?
61. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ HTLV ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ) ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਰਾਪਰੀਿਸਸ (ਲੱਤ�-ਬਾਹਵ� ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰ ਸ਼ਕ
ਅਧਰੰ ਗ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹ� ਚੱ ਿਲਆ? HTLV ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਹਊਮਨ ਟੀ-ਸੈ�ਲ
ਿਲੰਫੋਟਰੋਿਫਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ?
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Completed by:
CBS RN Signature:
Date:

Section 1: Reviewer Comments, if applicable (initial and date each entry). Document question # if applicable.

12/14
CBU Unique ID

RESTRICTED

Medical History Health Assessment Questionnaire-PJB
F800822PJB (2018-10-24)

Canadian Blood Services’ Cord Blood Bank, T 1 888 2 DONATE, www.blood.ca/cordblood

Maternal Hospital ID Label
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Section 2: Risk Factors, if applicable (initial and date each entry) Document question # (if applicable) and reason.

Section 3: Medical Consult Required (if applicable)
Consult Medical
Date

YYYY

Eligible, Unusual Finding, Consult Medical

/

MM

/

DD

RN Initials:

Review of Medical Decision (Supporting documentation attached)
Eligible
Date

Eligible, Unusual Finding,

YYYY

/

MM

/

DD

RN Initials:
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ/
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Section 4: Deferral Notification, if applicable
Notification Attempt #1

Date:

YYYY / MM

/ DD

RN Initials:

Notification Attempt #2 (if applicable)

Date:

YYYY / MM

/ DD

RN Initials:

Date:

YYYY / MM

/ DD

RN Initials:

Note (if applicable)
Unable to contact mother for notification
If applicable
Section 5: Final Eligibility
Eligible
Defer

Eligible, Unusual Finding
(if applicable) Select all deferral reasons that apply.

Language Barrier

Declined CB-MHHAQ and/or BW

Maternal Medical/Genetic History

Mother’s Travel History

Family Medical/Genetic History

Unable to Obtain Maternal Samples

Mother’s Social History

Notification from MF of Non Qualifying Unit
(If applicable)

Mother Notified of Deferral
or Non Qualifying Unit, if applicable

Chart Review Form Attached, if applicable
Date:

YYYY / MM

/ DD

2nd RN Reviewer/Initials _______________

RN Signature:
Date:

YYYY / MM

/ DD

QER# (if applicable):
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