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کا اقدام

۔  ٹیسٹوں ےس آپ ےک ڈاک�ٹ یا دیگر معالج کو مسئلہ ےط کر�ن م�ی مدد مل سک�ت �ہ
۔ عالجوں جیےس ادویات، اور پروسیجرز ےس مسئلہ دور کر�ن م�ی مدد مل سک�ت �ہ

؟ ایےس نتائج آ�ن کا امکان کتنا �ہ 
گ

کیا ٹیسٹ یا عالج ےک کو�ئ ضم�ن اثرات ہوں ےک
جو درست نہ ہوں؟ کیا اس یک وجہ ےس مزید ٹیسٹنگ، اضا�ن عالجوں یا کیس اور 

؟ ورت پڑ سک�ت �ہ پروسیجر یک �ن

پوچھ�ی کہ کیا عالج ےک ل�ی کو�ئ متبادل حل موجود ہ�ی جن ےس فائدہ ہو سکتا 
 م�ی تبدیلیاں جیےس زیادہ صحت بخش غذا کھانا یا زیادہ ورزش کرنا 

گ
۔ طرز زندیک �ہ

۔ محفوظ اور مؤثر حل ہو سک�ت ہ�ی

 ٹیسٹ، عالج یا پروسیجر نہ کروائ�ی – تو کیا آپ یک کیفیت 
ً
پوچھ�ی کہ اگر آپ فورا

۔ بگڑ سک�ت �ہ – یا بہ�ت ہو سک�ت �ہ

قیمت مایل بیھ ہو سک�ت �ہ اور جذبا�ت بیھ، یا یہ آپ ےک وقت یک صورت م�ی 
ے ےک ل�ی قیمت ہو، کیا یہ قیمت معقول �ہ یا کیا  ۔ جہاں معا�ش بیھ ہو سک�ت �ہ

؟ کو�ئ سستا متبادل مہیا �ہ

کیا مجھے واقیع
اس ٹیسٹ، عالج
یا پروسیجر یک
؟ ورت �ہ �ض

اس ےک خطرات 
؟ کیا ہ�ی

کیا کو�ئ زیادہ سادہ،
زیادہ محفوظ
؟ حل موجود ہ�ی

اگر م�ی کچھ
نہ کروں
تو کیا ہو گا؟

قیمت
؟ کیا �ہ

مزید معلومات ےک ل�ی 
 choosingwisely.org.au

دیکھ�ی

@ChooseWiselyAU
یک ہوں پر بات چیت م�ی �ش

یومر رپورٹس ےک مواد ےس اخذ کردہ۔ ABIM Foundation ےک الئسنس ےک تحت۔ ز ک�ز

ز اور صحت یک نگہداشت ےس وابستہ لوگوں  ، صارف�ی ز ®Choosing Wisely Australia ایک ایسا اقدام �ہ جو معالج�ی
۔ بلند معیار یک نگہداشت کو  وری ٹیسٹوں، عالجوں اور پروسیجرز ےک متعلق اہم گفتگو ےک آغاز ےک قابل بناتا �ہ کو غ�ی �ز

ز   یلیا ےک میڈیکل کالج، سوسائٹیاں اور ایسویس ایش�ز اہمیت دی�ز واےل اقدام Choosing Wisely Australia یک قیادت آس�ٹ
۔ کر ریہ ہ�ی اور اےس NPS MedicineWise یک معاونت حاصل �ہ

۔ ان معلومات کا مقصد ڈاک�ٹ ےک مشورے کا متبادل بننا نہ�ی �ہ  اس مواد یک تخلیق ےک وقت درست معلومات فراہم کر�ز ےک ل�ی معقول احتیاط یک گ�ئ �ہ
۔ ®Choosing Wisely Australia ان معلومات پر انحصار  اور کیس بیماری کو سنبھال�ز یا تشخیص ےک ل�ی محض ان معلومات پر انحصار نہ�ی کرنا چاہ�ی

ر یا تکلیف ےک ل�ی ہرگز ذمہ داری قبول نہ�ی کرتا )اور نہ یہ غفلت ےک ل�ی ذمہ داری قبول کرتا  یا ان ےک استعمال ےک نتی�ج م�ی ہو�ز واےل کیس نقصان، �ز
۔ داری پڑھ�ی (۔ choosingwisely.org.au پر مکمل اعالن دست�ج �ہ

سواالت
جو آپ کو کو�ئ بیھ ٹیسٹ، عالج یا پروسیجر کروا�ض ےس پہےل اپ�ض 

ڈاک�ٹ یا دیگر معالج ےس پوچھ�ض چاہی�ئ

کچھ ٹیسٹوں، عالجوں اور پروسیجرز ےس فائدہ کم یہ ہوتا �ہ اور کچھ صورتوں م�ی یہ 
۔ نقصان کا باعث بیھ بن سک�ت ہ�ی

یہ 5 سواالت پوچھ کر یقی�ض بنائ�ی کہ آپ کو درست مقدار م�ی نگہداشت مل ریہ �ہ – یع�ض 
نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم۔
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https://www.choosingwisely.org.au
https://twitter.com/ChooseWiselyAU
https://www.choosingwisely.org.au/terms-of-use

