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ਤੁਹਾਡੀ
ਅਗਲੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਬੰਦੂ

1  ਆਪਣੇ ਟੀਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੋ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ RA ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ 
ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?  

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰਸ ਤੇ ਬੈਠਣ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮਵਹਸੂਸ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਵਰਆਨੇ ਨੰੂ ਵਲਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਮੈਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਫਵਤਆਂ/ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ 
(ਟੀਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਇਮੈਟੋਲੋਵਜਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ):

5  ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛੋ
ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਨਾ ਵਝਜਕੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਾਲ ਵਲਖੋ ਤਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱ ਲੋ ਨਾ:

ਮੇਰੇ ਸਿਾਲ:

4  ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਵਲਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਦਨ ਵਕਿੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਮਆਂ ਤੇ ਵਕਿੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਦ, 
ਅਕੜਣ ਅਤੇ ਥਕਾਿਟ ਿਰਗੇ ਿਿੇਰੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਪਛਲੇ 3 ਮਹੀਵਨਆਂ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਵਲਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਿਾਰੰਿਾਰਤਾ (ਮੈਨੰੂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਅਨੁਭਿ 
ਹੋਇਆ):

ਲੱਛਣ (ਉਹ ਕੀ ਸਨ):

ਅਿਿੀ (ਲੱਛਣ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ):

5  ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਾਇਮੇਟੋਲੋਵਜਸਟ ਨਾਲ ਿਿੇਰੇ 
ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੇਰੇ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਵਟੱਪਣੀਆਂ:

ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ 
ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

3  ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਕਿੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 
ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉੰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 
ਵਜੰਨਾ ਵਕ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।

2  ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਸਥ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹਮੇਸਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ। ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਿੀਆ ਜਾਂ ਵਬਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਸਥ
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