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 1 صفحہ

 
 آپ يہ دستاويز بريل يا آڈيو ٹيپ فارميٹ ميں چاہتے ہيں تو برائے مہربانیاگر

 :پر رابطہ کريں 6509 201 0141
   مہربانیں چاہتے ہيں تو برائےاگر يہ دستاويز کسی دوسری زبان مي

 ۔پر رابطہ کريں 6509 201 0141
Ma tha sibh ag iarraidh an fhiosrachaidh seo ann an cànan 
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  رابطے کے ٹيليفون نمبرات
 ☎ )سوئچ بورڈ(

0141 211 9000 [Blawarthill Hospital] بالرتهيل ہاسپٹل

 The Beatson]لينڈ کينسر سنٹر  بيٹسن ويسٹ آف اسکاٹ
West of Scotland Cancer Centre] 

0141 301 7000 

0141 211 6000 [Drumchapel Hospital] ڈرم چيپل ہاسپيٹل

  ل جنرل ہاسپٹل يگارٹ نو
[Gartnavel General Hospital] 

0141 211 3000

    ہاسپٹل  گو ہوميوپيتهگالس
[Glasgow Homeopathic Hospital] 

0141 211 1600

0141 211 4000 [Glasgow Royal Infirmary] گالسگو رويال انفرمری

 01475 633777[Inverclyde Royal Hospital] انورکالئڈ رويال ہاسپيٹل

0141 211 1500 [Lightburn Hospital] الئٹ برن ہاسپيٹل

0141 201 6161 [Mansionhouse Unit]  ہاؤس يونٹمين سن

0141 616 3742 [Mearnskirk House] مرنس کرک ہاؤس

0141 887 9111[Royal Alexandra Hospital] رويال اليکجنڈرا ہاسپيٹل

0141 201 1100[Southern General Hospital] ساؤدرن جنرل ہاسپيٹل

0141 201 3000 [Stobhill Hospital]اسٹوب ہيل ہاسپيٹل 

   دی پرنسس رويال ميٹرنيٹی
[The Princess Royal Maternity] 

0141 211 5400

 01389 754121 [Vale of Leven]ويل آف ليوين 

0141 201 6000 [Victoria Infirmary]ويکٹوريا انفرمری 

0141 211 2000 [Western Infirmary] ويسٹرن انفرمری
 

   ضرورت ہو تو ٹيکسٹ ريلے سروس کا برائے مہربانی اگر
 استعمال کريں۔
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 صفحہ       مشموالت کا صفحہ
 5.......................................................... آنے سے پہلے ميںاسپتال

  آناںياسپتال م
  6..........................................................اپنے ساته کيا الئيں •
  7....................................................................کيا نہ الئيں •
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  معلوماتگريد
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 برائے مہربانی دهيان ديں
کی / وارڈ کاسے مراد' سينئر چارج نرس يا دايہ'اس کتابچہ ميں اصطالح 

 انچارج ہے۔
ہم اميد کرتے ہيں کہ درج ذيل معلومات اس بارے ميں آپ اور آپ کے گهرانے 
کے افراد يا نگہداران کو رہنمائی فراہم کريں گی کہ اسپتال ميں آنے کے وقت 

کس چيز کی توقع کريں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال يا معاملہ ہو تو برائے 
ہ کريں اور ہمارا عملہ آپ کی مدد کرنے کی ہر مہربانی ہميں جلد سے جلد آگا

 ممکن کوشش کرے گا۔
 

NHS  گريٹر گليسگو اينڈ کالئڈ  
 :کيوٹ سروسيز ڈويژن کا ہدف ہےيا
 آپ کی صحت نگہداشت کی ضرورت کی تکميل کرنا، •

 اور
  مريضوں کے لئے دستياب خدمات کے دائرۀ کار اور معيار کو  •

 مسلسل بہتر بنانا۔

 ے پہلےاسپتال ميں آنے س
 :درج ذيل کو بتانے کے بارے ميں سوچيں

اپنے گهرانے کے افراد يا دوست احباب کو، اپنی ڈاک اور گهر کے  •
 تحفظ کے بارے ميں

 اگر آپ منافع پا رہے ہيں تو صالح –شعبۂ مالزمت اور وظيفہ کو  •
لينے کے لئے ان سے رابطہ کريں کيونکہ آپ کا اسپتال کا قيام آپ 

 کر سکتا ہے۔کے منافع کو متاثر 
کسی گهريلو معاون، نگہدار (ڈسٹرکٹ نرس اور سماجی کام کے شعبہ  •

 کو، اگر موزوں ہو۔) وغيرہ

 : کہبرائے مہربانی وارڈ کو بتائيں
آيا اپ کو فی الحال کوئی بيماری ہوئی تهی جيسے بخار، اسہال، قے يا  •

 کسی قسم کے چکتے يا داغ دهبے۔
 آيا آپ کو خصوصی آالت کی ضرورت ہے۔ •
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جب آپ  قيام يا  کوئی نگہدار ہيں، اور يہ چيز اسپتال ميں آپ کےآيا آپ •
  ہے۔کو متاثر کر سکتیگهر پر ہوں 

  آيا آپ کو کسی ترجمان يا مواصالت کے ضمن ميں تعاون کی  •
 ضرورت ہے۔

 
 اسپتال ميں آنا

 اپنے ساته کيا الئيں
ته ال ذيل ميں ان چيزوں کی ايک فہرست دی جا رہی ہے جنہيں آپ اپنے سا

 :سکتے ہيں
 اپنے داخلہ کا خط •
وٹامن اور جڑی بوٹيوں کی مصنوعات سميت اپنی وہ تمام دوائيں جو آپ  •

بر وقت ليتے ہيں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے ساته اپنی تمام دواؤوں اور اس 
چيز کی ايک تازہ ترين فہرست الئيں کہ آپ انہيں کس طرح ليتے ہيں۔ يہ 

کے دوران آپ کے لئے استعمال کی جا دوائيں اسپتال ميں آپ کے قيام 
 سکتی ہيں۔

 صفائی ستهرائی کے لوازمات اور ايک توليہ •
 شب خوابی کا لباس يا پاجامے •
 ڈريسنگ گاؤن اور چپل •
 اپنے چشمے اگر آپ کو ان کی ضرورت ہو اور ان کے کيس •
پڑهنے کے لئے کوئی چيز يا ايسی ديگر چيزيں جو آپ کے قيام کے  •

 هنے ميں آپ کی مدد کر سکيںدوران آپ کو مصروف رک
رکهتے ہيں تو برائے مہربانی ) مصنوعی دانت(اگر آپ دانتوں کے چوکے  •

انہيں رکهنے کے لئے اپنے ساته ايک ايسا ظرف الئيں جس پر آپ کا نام 
 درج ہو

 کهولآلۂ سماعت اور  •
 عملہ نے آپ سے النے کے لئے کہا ہوايسی کوئی ديگر چيز جسے  •
سی مقررہ مالقاتوں کی تفصيالت جو ممکنہ طور پر اسپتال يا کلينک کی اي •

 آپ کے اسپتال کے قيام کے دوران ہونے والی ہيں۔
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بستر کے بغل ميں چيزيں رکهنے کی جگہ محدود ہے، اس لئے کم ہی کپڑے 
 الئيں۔

 

 کيا نہ الئيں
اپنے ساته الکحل يا کوئی غير قانونی نشہ آور چيز نہ الئيں، کيونکہ ہم ان 

 زت نہيں ديتے ہيں۔چيزوں کی اجا

 رقم يا قيمتی اشياء
 اپنے ساته کوئی بڑی رقم، قيمتی اشياء، زيور يا ذاتی سامان نہ الئيں۔

اسپتال ذاتی سامانوں کی گمشدگی يا اتالف کے لئے کوئی ذمہ داری نہيں قبول 
ہ حفاظت رکهنے کے لئے عملہ کے حوالے بکرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ 

 کيا گيا ہو۔
ال، اخبارات وغيرہ کے لئے آپ کو تهوڑی سی رقم کی ضرورت ٹيليفون ک •

 ہو سکتی ہے۔
اظت رکهنے کے لئے بہ حفوہ اگر آپ قيمتی اشياء يا بڑی رقم التے ہيں تو  •

 ہيں۔ برائے مہربانی نرس يا دايہ سے اس کا نظم جمع کئے جا سکتے
کرنے کے لئے کہيں۔ ہم اس وقت ان چيزوں کو لوٹانے کا نظم کريں گے 

 آپ گهر جائيں گے۔ برائے مہربانی ياد رکهيں کہ ہم عام طور پر جمع جب
 کردہ کوئی بهی نقدی چيک کی صورت ميں لوٹائيں گے۔

آپ کی رقم ميں سے تهوڑی رقومات اوقات کار کے دوران بغير نوٹس کے  •
 گهنٹے کی 24نکالی جا سکتی ہيں، ليکن بڑی رقومات کے لئے ہميں 

 نوٹس درکار ہوتی ہے۔

 لينس يا ايمبولينس کارايمبو
اگر طبی وجوہات کی بنا پر آپ کو ايک ايمبولينس يا ايمبولينس کار کی 

ضرورت ہو تو اسپتال کا عملہ اس کا نظم کرے گا۔ چونکہ جگہ محدود ہوتی 
ہے، اس لئے معاون افراد گاڑی سے پہونچائے جا سکتے ہيں، اگر طبی 

 وجوہات کی بنا پر ان کی ضرورت ہوگی۔ 
  کو ايمبولينس يا کار کی مزيد ضرورت نہ ہو تو برائے مہربانی جلداگر آپ
پر کال کريں اور انہيں اپنا نام، پتہ، فون نمبر اور  1333 389 0800 سے جلد

  داخلہ کی تاريخ بتائيں۔
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 آپ کے اسپتال کے قيام کے دوران
 صحت سے متعلقہ معلومات کی رازداری

  NHS پرمام عملہ قانونی طورمريض کی رازداری کے تحفظ کے تعلق سے ت
  کوڈ آف پريکٹس کے ذريعہ پابند ہے۔

اگر آپ اس بارے ميں مزيد جاننے کے خواہاں ہيں کہ ہم آپ کی صحت سے 
متعلقہ معلومات کی حفاظت کس طرح کرتے ہيں تو برائے مہربانی اس اسپتال 

ميں صحت سے متعلقہ ريکارڈ کے منيجر سے رابطہ کريں جس ميں آپ جا 
يں يا عملہ کے کسی رکن سے ہمارے رہنما کتابچہ کی ايک نقل طلب رہے ہ
 کريں۔

 جب آپ اسپتال پہونچيں
برائے مہربانی اس جگہ پہونچيں جو آپ کے داخلہ کے خط ميں بيان کی گئی 
ہے اور اسے استقباليہ پر موجودہ شخص کو ديں۔ عملہ آپ کی تفصيالت کی 

کو، وارڈ ميں داخل ہونے سے تصديق کرے گا۔ وارڈ ميں آنے والے ہر شخص 
انفيکشن (کا استعمال کرنا چاہئے۔ دستياب ہاته کی صفائی کی جيل پہلے، وہاں 

  ۔)کنٹرول اور ہينڈ ہائجين جيل سے متعلقہ سيکشن ديکهيں
جب آپ اپنے وارڈ ميں پہونچيں گے تو عملہ کا ايک رکن آپ کا خيرمقدم کرے 

ديں گے جسے اپنے قيام کے گا۔ وہ آپ کو شخصی شناخت کا ايک دست بند 
دوران آپ ہر وقت پہنے رہيں۔ اگر آپ کی تفصيالت غلط ہيں، وہ مٹی ہوئی ہيں 
يا اگر دست بند گر جاتا ہے تو برائے مہربانی عملہ کے کسی رکن کو اس سے 

آگاہ کريں۔ وہ آپ کو وارڈ کی سہوليات دکهائيں گے اور درج ذيل چيزوں 
 :ں گےسميت آپ سے متعدد سواالت پوچهي

ت ذاتی تفصيالت اور يہ کہ آپ اپنے يمنگہداران سگهرانے کے افراد اور  •
رنے ميں اسپتال کے قيام کے دوران اپنی نگہداشت سے متعلقہ فيصلے ک

 کسے شامل کرنا چاہتے ہيں
 ، آپ کی حاليہ صحت اور داخلہ کی وجہسرگزشتآپ کی گذشتہ طبی  •
 کوئی ايسی دوا جو آپ لے رہے ہيں •
 انفيکشنکوئی حاليہ  •
 آپ کے بارے ميں معلومات مثال آپ کی نسلی اصليت •
 کوئی ايسی قيمتی چيز جو آپ اپنے ساته اندر الئے ہوں •
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آپ کی بصارت، بولنے اور سننے سے متعلق کوئی پريشانی يا کوئی ديگر  •
  معذوری

 
 خصوصی آالت فراہم –آپ کی نقل و حرکت سے متعلق کوئی پريشانی  •

  ہيں۔کئے جاسکتے
 يا غذائی ضروريات سے متعلق کوئی پريشانینگلنے  •

 
 اگر مجهے اضافی معلومات، صالح اور سپورٹ کی ضرورت ہو تو کيا ہوگا؟

جب آپ اسپتال ميں ہوں گے تو عملہ کا ہدف ہوگا کہ وہ آپ کی مدد اور تعاون 
   کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔

 آپ کی اسپتال کی پاليسی ہے کہ ايسی نگہداشت فراہم کی جائے جس سے
   جسمانی، نفسياتی، روحانی، ثقافتی اور سماجی ضروريات کی تکميل ہو سکے۔

يہاں کچه ايسے طريقے دئے جا رہے ہيں جن کے ذريعہ اسپتال آپ کی 
 :انفرادی ضروريات کی تکميل کر سکتا ہے

ان مريضوں کے لئے ايک ترجمانی خدمت فراہم کرنا جو انگريزی نہيں  •
 بولتے

ايک اشارتی زبان کا ترجمان فراہم کرنا جو بہرے ان مريضوں کے لئے  •
 ہيں

 ايسا کهانا پيش کرنا جو آپ کی مذہبی اور ثقافتی ضروريات کی  •
 تکميل کرے

آپ کے کسی بهی معاملہ يا قابل تشويش امور کے بارے ميں بات کرنے  •
 ميں آپ کی مدد کرنے کے لئے اسپتال کے پادريوں کا انتظام کرنا

 قيدہ کی برادری سے مالقات کے نظم ميں مدد کرناآپ کے گرجا گهر يا ع •
يا متبرک (اس بات کو يقينی بنانا کہ چيپلينسی سنٹر کے پرسکون کمرے  •

دستياب رہيں جو ان مالقاتيوں اور مريضوں کے لئے ) اندرونی گوشے
 تهوڑا سکون چاہتے ہيں۔

 سماجی کام کے بارے ميں معلومات فراہم کرنا، اگر ضرورت ہو۔ •

سے بات ی بهی وقت نرسنگ اسٹاف ں اپنے قيام کے دوران کساسپتال مي
 کرکے آپ ان ميں سے کسی بهی خدمت کے بارے ميں پوچه سکتے ہيں۔
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عملہ کسی بهی ممکن طريقے سے آپ کا تعاون کرنے کے لئے : ياد رکهيں
 يہاں دستياب ہے۔

 
 معلومات

ہلو اگر آپ يا آپ کے رشتے دار آپ کی نگہداشت يا عالج کے کسی بهی پ •
کے بارے ميں آپ کے ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتے ہيں تو برائے مہربانی 
اپنی نرس، دايہ يا اپنے ڈاکٹر کے سکريٹری کے واسطہ سے ايک مقررہ 

 مالقات کا نظم کريں۔
کسی بهی قسم کے عالج يا آپريشن کے لئے ہم آپ سے آپ کی رضامندی  •

 طلب کريں گے۔
 سے محروم بالغان کے قانون کے  دار يا نگہدار اہليتاگر آپ کا رشتہ •

تحت، آپ کے عالج سميت، آپ کی فالح و بہبود کے بارے ميں فيصلے 
 )مثال مختارنامہ، مداخلت کا حکم يا سرپرستی کا حکم (کرنے کا اختيار

  ۔رکهتا ہے تو برائے مہربانی يقينی بنائيں کہ عملہ اس سے آگاہ ہو
ل ہے۔ سينئر چارج نرس آپ کو اپنے طبی ريکارڈ تک رسائی کا حق حاص •

  کہ آپ کيا کريں۔يہ آپ کو اس بارے ميں صالح دے گیيا دا
آپ کو دوسری رائے رکهنے کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے  •

ہيں کہ يہ ضروری ہے تو برائے مہربانی اپنی نگہداشت کے صالح کار 
 انچارج سے کہيں۔

 سے حاصل اگر آپ کو طبی سرٹيفکيٹ کی ضرورت ہو تو آپ اپنی نرس •
 کر سکتے ہيں۔

 طلبا کو پڑهانا اور طبی تحقيق
ہمارے کام کا ايک اہم حصہ طبی، نرسنگ اور ديگر پيشوں کے طلبا کو عالج 

و معالجہ سے متعلق تعليم اور تربيت دينا ہے۔ آپ کو يہ فيصلہ کرنے کا حق 
يں۔ حاصل ہے کہ آپ طلبا کی تعليم يا طبی تحقيق ميں حصہ لينا چاہتے ہيں يا نہ

 اس بارے ميں آپ سے آپ کی صالح سے پہلے پوچها جانا چاہئے۔
 انفيکشن کنٹرول اور ہينڈ ہائجين جيل

بہت اہم ہے۔ ) جراثيم زدگی پر قابو رکهنا(اسپتالوں مين انفيکشن کنٹرول 
ن کو پهيلنے سے روکنے ميں مدد دينے کے لئے ہم وارڈ ميں داخل انفيکش

 سے ے تمام مريضوں، مالقاتيوں اور عملہہونے والے يا وہاں سے نکلنے وال
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 ) ہاته کی صفائی کی جيلی(درخواست کرتے ہيں کہ وہ ہينڈ ہائجين جيل 
عمال ہاتهوں پر تهوڑی سی جيلی کا دهار چهوڑ کا استعمال کريں۔ اس کا است

کر، اسے ہاته کی کريم کی طرح مل کر اور اسے قدرتی طور پر سوکهنے کا 
روازہ پر اور پورے وارڈ ميں ہاته کی صفائی کی موقع دے کر کريں۔ صدر د

جيلی بانٹنے والے لوگ موجود ہيں۔ اگر آپ کو کوئی نہ نظر آئے يا آپ غير 
 سے فرديقينی کيفيت سے دوچار ہوں تو برائے مہربانی عملہ کے کسی 

 دريافت کريں۔
 وارڈ کی تبديلی

ڈ ميں آپ کی نگہداشت کے حصہ کے طور پر ہميں آپ کو کسی دوسرے وار
کے آپ ، ی ہے۔ اگر ايسا ہوتا ہے تو ہم آپمنتقل کرنے کی ضرورت پڑ سکت

 رشتے دار يا نگہداران کو آگاہ کريں گے۔
 کسی دوسرے اسپتال ميں منتقل ہونا

آپ کی نگہداشت کے حصہ کے طور پر ہميں آپ کو کسی دوسرے اسپتال ميں 
ہم آپ، آپ کے منتقل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر ايسا ہوتا ہے تو 

 رشتے دار يا نگہداران کو آگاہ کريں گے۔
 مخلوط جنس کی رہائش گاہ

اسپتال ميں اپنے قيام کے دوران آپ ايک واحد جنس کے لوگوں کی جگہ يعنی 
پورے طور پر ايک ہی جنس کے لوگوں کے مقام يا وارڈ ميں رہيں گے۔ تاہم، 

، جب ل کے طور پرے، مثاکچه ايسی جگہيں بهی ہيں جہاں يہ ممکن نہيں ہ
  نگہداشت کی جگہوں ميں داخل کئے گئے ت ميں انتہائیايمرجنسی کی حال

ہوں۔ ان جگہوں ميں ہر بستر کو الگ کرنے کے لئے پردے استعمال کئے 
 جائيں گے۔

 عملہ کے تئيں پروقار برتاؤ
مذموم يا پر تشدد رويہ برداشت نہيں کيا جائے گا اور اسپتال کسی بهی ايسے 

الف قانونی کارروائی کرنے پر غور کرے گا جس کا رويہ نا شخص کے خ
  قابل قبول ہو۔
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 آگ سے تحفظ
فائراالرم کی برابر جانچ کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو دهوئيں يا آگ کا پتا چلے تو 

يں۔ آگ لگنے کی صورت برائے مہربانی فورًا عملہ کے کسی فرد کو آگاہ کر
  سٹاف آپ کو بتائے گا کہ کيا کريں۔ميں نرسنگ ا

 تمباکو نوشی ممنوع ہے
ا  کی پاليسی رکهت)اکو نوشی ممنوع ہےتمب(نو اسموکنگ اسپتال 

 کی کسی بهی عمارت، صدر  NHSہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ
  نوشی ممنوع ہے۔اری، فرش يا کار پارک ميں تمباکودروازہ، اہد

سب سے اہم قدم ہے تمباکو نوشی ترک کرنے کی کوشش کرنا وہ 
جو آپ اپنی صحت کے لئے اٹها سکتے ہيں۔ اگر آپ اسپتال ميں آتے ہيں اور 

يت سے تمباکو نوشی ترک کرنا چاہتے يہاں ايک داخل اسپتال مريض کی حيث
داخل اسپتال مريض کيلئے ترک " تو برائے مہربانی نرسنگ اسٹاف سے ہيں

  کے بارے ميں بات کريں۔" تمباکو نوشی خدمت 
 اجی کارکنانسم

ضرورت پڑنے پر سماجی کارکنان دستياب ہيں۔ وہ درج ذيل امور سميت متعدد 
 :مسائل پر صالح يا معلومات فراہم کرسکتے ہيں

 استفسارات کے بارے ميں مالی يا منافع سے متعلقہ امور  •
 مالزمت سے متعلقہ معامالت •
 گهريلو انتظامات •
خدمات پر معلومات فراہم برادری ميں دستياب متعدد سماجی نگہداشت کی  •

 کرنا 

  برائے مہربانی مزيد معلومات کے لئے وارڈ کے عملہ سے دريافت کريں۔
 کهانے 

اپنے کهانوں کا انتخاب کرنے کے لئے اسپتال آپ کو ايک فہرست 
طعام دے گا۔ مزيد معلومات کے لئے برائے مہربانی کتابچہ 

 ديکهيں جو "اسپتالوں ميں کهانے اور صحت سے متعلقہ معلومات"
ت کرنے کی صورت ميں حالل، سوارڈ ميں دستياب ہے۔ درخوا

 ر اور سبزيوں پر مبنی کهانے دستياب ہيں۔شکو
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  راؤنڈ گمحفوظ ڈر
کی " محفوظ ڈرگ راؤنڈ"جب آپ کسی نرس کو ارغوانی رنگ کے پيش بند يا 

تحريری عالمت کے ساته ديکهيں تو يہ ديگر عملہ، مريض اور مالقاتيوں کو 
تانے کے لئے ہوتا ہے کہ وہ دوائيں دينے پر دهيان دے رہے ہيں اور ان يہ ج

۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو رکاوٹ نہيں ڈالی جانی چاہئےکے کام ميں 
بزر کا استعمال کريں اور عملہ کا ايک دوسرا فرد آپ اپنے برائے مہربانی 

 کے پاس پہونچے گا۔
 مريض کے کپڑے دهونا

ت دستياب نہيں  کپڑے دهونے سے متعلق کوئی خدمکےاسپتال ميں مريض 
پر کپڑے  گهر"اسکاٹ لينڈ نے ايک کتابچہ ) تحفظ صحت(ہے۔ هيلته پروٹيکشن 
ر ہومز ميں لوگوں اور ان کے رشتہ داروں کے لئے ئدهونا؛ اسپتال يا کي

پيش کيا ہے۔ برائے مہربانی ايک نقل کے لئے اپنے نرس سے " معلومات
 درخواست کريں۔

 وں کے لئے خدماتمريض
 شاپ ٹرالی

کچه وارڈوں ميں هر روز ايک شاپ ٹرالی آتی ہے۔ آپ اس سے اخبار، رسالے 
 خريد سکتے ہيں۔وغيرہ  )کنفيکشنری(مٹهائياں اور 

 چيپلينسی سروس
اسپتال ميں وقت گزارنے کے دوران آپ کسی سے رازدارانہ طور پر بات 

 ايسے مسئلہ کے  يہ کسی بهی۔کرنے کی ضرورت محسوس کرسکتے ہيں
بارے ميں ہوسکتی ہے جو آپ کے لئے تشويش کا سبب بن رہا ہو۔ اسپتال کے 

پادری تمام مذاہب کے لوگوں يا المذہب لوگوں کی بات سنتے ہيں اور تمام 
مريضوں اور مالقاتيوں کو جذباتی اور روحانی تعاون پيش کرتے ہيں۔ اسپتال 

 ليکن اگر آپ کسی سے بات کے پادری برابر وارڈوں کے دورے کرتے ہيں،
 نرس سے کہيں کہ وہ چيپلينسی ٹيم سے رنا چاہيں تو برائے مہربانی اپنیک

پادری اوقات کار  کے عالوہ اوقات کے حاالت کے رابطہ کرے۔ اسپتال کے 
ب يا عقيدہ کی وجہ سے آپ کی کچه ہلئے بهی دستياب ہيں۔ اگر اپنے مذ

 سے آگاہ کريں اور اسپتال مخصوص ضروريات ہيں تو برائے مہربانی ان
   انهيں پورا کرنے کی ہرممکن کوشش کرے گا۔
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چيپلينسی سروس آپ کے اپنے گرجا گهر يا مذهبی برادری کے کسی فرد سے 
  مالقات کا بهی انتظام کرسکتی ہے۔

NHS  کی ايک خدمت کی حيثيت سے، اسپتال کے پادری رازداری کے اسی
 ملہ ہے۔گر عفرض کے پابند ہيں جس کا پابند دي

 ٹيليويژن
 دن کے اوقات کے کچه کمروں ميں ٹيليويژن دستياب ہيں۔

 اسپتال کا ريڈيو
 ۔دستياب ہے ہاسپٹل ريڈيو سروس  ميںکچه وارڈ

 رابطہ ميں رہنا
  بذريعہ ڈاک

اسٹيمپ لگے ہوئے خطوط اسپتال کے ڈاک کے نظام کے ذريعہ 
آپ پوسٹ کئے جاسکتے ہيں۔ گهرانے کے افراد اور دوست احباب 

 اس لئے برائے مہربانی ان سے کہيں کہ لفافہ ،کو لکه سکتے ہيں
پر آپ کا پورا نام، وارڈ نمبر اور اسپتال کا پتہ صاف صاف تحرير 

 کريں۔

  بذريعہ ٹيليفون

ہر وارڈ ايک قابل ادائيگی فون تک رسائی رکهتا ہے۔ کچه وارڈوں 
رڈ ميں بستر کے بغل ميں ايک فون ہوتا ہے جس کے لئے فون کا

 کی ضرورت ہوتی ہے۔ فون کارڈ وارڈ سے خريدے جاسکتے ہيں۔

وں ميں استعمال کئے جاسکتے ہيں جہاں ايسا ہموبائل فون صرف انهيں جگ
ان جگہوں ميں ايک عالمت لگی ہوگی جس سے آپ جان کرنا محفوظ ہو۔ 

سکيں کہ يہاں موبائل فون استعمال کئے جاسکتے ہيں۔ آپ وارڈ کے عملہ سے 
ت کرسکتے ہيں کہ يہ جگہيں کہاں ہيں۔ برائے مہربانی اپنا موبائل بهی درياف

تمام مريضوں کی فون استعمال کرتے وقت ديگر مريضوں کا خيال رکهيں۔ 
 حصہ ميں تصوير لينے کے یرازداری کے تحفظ کے لئے اسپتال کے کسی به

 رگز نہيں استعمال کئے جانے چاہئيں۔ہلئے کيمرہ والے فون 
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 جانے والی کاليںاسپتال ميں کی 
اسپتال ميں کم سے کم کال کريں اور صرف ايک رشتہ دار يا دوست کو کال 

کرنے ديں۔ ان سے کہيں کہ آپ کی پيش رفت کے بارے ميں آپ کے گهرانے 
ديں۔ برائے مہربانی ياد رکهيں کہ عملہ  کے ديگر افراد يا دوست احباب کو بتا

  کی ايک حد ہے۔ٹيليفون پر جو معلومات فراہم کرسکتا ہے اس
  

 ديگر معلومات
  کتابچے یصحت سے متعلق معلومات

اسپتال کے اندر خدمات، طبی عوارض، عالج، مخصوص عوارض اور صحت 
  کو بہتر بنانے سے متعلق کتابچے دستياب ہيں۔

اسکاٹ لينڈ بهی ) صحت سے متعلقہ حقوق کی معلومات(هيلته رائٹس انفارميشن 
ڈ تک رسائی سے متعلق کتابچے رکهتی ہے۔ مواد، رازداری اور طبی ريکار

 سال سے کم عمر کے مريضوں کے لئے عليحدہ کتابچے ہيں۔ وارڈ ميں ان 16
 کی نقليں ہونی چاہئيں، برائے مہربانی عملہ سے دريافت کريں۔

 تبصرے اور تجاويز
علق ہم تبصروں اور تجاويز اسپتال ميں آپ کے قيام کے کسی بهی پہلو سے مت

ت اور منفی دونوں تبصروں کا خير مقدم کرتے رتے ہيں۔ ہم مثبکا خيرمقدم ک
 ہيں۔

 شکايات
اگر آپ کوئی شکايت رکهتے ہيں تو برائے مہربانی سينئر چارج نرس يا دايہ 
سے بات کريں۔ تمام وارڈوں ميں شکايات سے متعلق ايک رہنما کتابچہ بهی 

 بچہ طلب کريں۔دستياب ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو برائے مہربانی ايک کتا
 آزاد صالح اور تعاون
کسی بهی ايسے شخص کو آزاد صالح اور تعاون   (CAB)شہری صالح بيورو

کا پتہ اور  CAB فراہم کرسکتا ہے جو شکايت کرنا چاہتا ہو۔ آپ کو مقامی
  ٹيليفون نمبر فون بک ميں مل سکتا ہے۔
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 گهر جانا
 سے ہم گهر جانے کے لئے انتظامت کرنے کے بارے ميں آپ  •

 بات کريں گے۔
کے بارے ميں ايک ) گهر جانے(کچه وارڈوں سے ڈسچارج کئے جانے  •

 کتابچہ دستياب ہے۔ 
ہم آپ يا آپ کے گهرانے کے افراد سے اس بارے ميں بات کريں گے کہ  •

 آيا، اسپتال سے جانے کے بعد، گهر پر آپ کو تعاون کی ضرورت ہے۔
 کو بتا سکتا ہے کہ آپ نرسنگ اسٹاف آپ کے رشتہ داروں يا دوست احباب •

اسپتال سے جانے والے ہيں، تاکہ آپ گهر پہونچنے کے لئے سفر کا انتظام 
 ۔کرسکيں

 اگر آپ دوا پر ڈسچارج کئے جانے والے ہيں تو آپ کو کم - طبی انتظامات •
 دنوں کی دوا ملے گی۔ آپ کو اپنے اور آپ کے جی پی کے لئے 7سے کم 

اور آپ کے عالج اور  کے نسخہ ايک خط بهی موصول ہوگا، جس ميں آپ
صوبہ کی تفصيل ہوگی۔ آپ کے عالج کی مزيد تفصيالت ڈسچارج کے من

 آپ کے جی پی کو ارسال کی جائيں گی۔
يں، اسپتال ارج کی استراحت گاہيں بهی ہيں جن مکچه اسپتالوں ميں ڈسچ •

سے رخصت ہونے سے پہلے، مريض انتظار کرسکتے ہيں۔ يہ اس لئے 
 گاڑی يا اپنے ساته لے جانے کے لئے دوا کا انتظار کر ہوسکتا ہے کہ وہ

 رہے ہوں۔

  مالقاتيںآگے کی
کی ) مقررہ مالقات(اگر آپ کو ايک خارجی مريض کی حيثيت سے اپوائنٹمنٹ 

ضرورت ہوگی تو يہ آپ کو گهر جانے سے پہلے مل جائے گی يا يہ بذريعہ 
 ڈاک بهيجی جائے گی۔

 سفری اخراجات
نڈز سے سفر کر کے آنے والے سارے مريض اپنے سفر کے ہائی لينڈز و آئيلي

  عوامی ذرائع نقل و حمل کے کچه يا کل اخراجات کا دعوی کر سکتے ہيں۔
درج ذيل چيزيں صرف انہيں مريضوں پر الگو ہوتی ہيں جو فيملی کريڈٹ، 

 پر ہيں۔) کم آمدنی(انکم سپورٹ يا لو انکم 
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ال کے طور پر، ايک ايسا خط برائے مہربانی استحقاق کا ثبوت الئيں، مث •
ٹيکس  NHS  سرٹيفيکٹ،HC2  جو منافع کے استحقاق کی تصديق کرتا ہو،

 ۔(ARC) رجسٹريشن کارڈ سائلمکريڈٹ ايکزيمپشن کارڈ، ا
برائے مہربانی بس يا ٹرين کے وہ ٹکٹ محفوظ رکهيں جو اسپتال آنے  •

 جانے کے لئے سفر کے دوران استعمال کئے گئے ہيں۔
ں کے لئے پٹرول کے خرچ کی باز ادائيگی کر سکتے ہيں ہم ان مريضو •

 جو اپنی کار استعمال کرتے ہيں۔
 کچه صورتوں ميں کسی معاون کے سفری اخراجات کا دعوی کيا  •

 جا سکتا ہے۔
 ٹيکسی کے کرايوں کی باز ادائيگی نہيں کی جائے گی۔ •
 برائے مہربانی اپنی نرس يا دايہ سے مزيد معلومات طلب کريں۔ •
 

 ران کا تعاوننگہدا
ايسی کيا آپ کسی کی نگہداشت کر رہے ہيں؟ نگہدار وہ ہے جو کسی 

رہی ہو جو کسی / رشتہ دار يا دوست کی ديکه بهال کر رہا،ايسے شوہر/بيوی
بيماری، کمزوری يا معذوری کی وجہ سے بغير مدد کے زندگی نہ گزار 

اگر آپ  ہوں۔ سکتا ہو۔ ہو سکتا ہے وہ ايک ساته رہتے ہوں يا نہ رہتے/سکتی
اپنے نگہداشت کے کردار ميں فائدہ پہونچ سکے تو نگہداروں کو تعاون سے 

سے متعلقہ مقامی مراکز مدد کرسکتے ہيں۔ وہ متعدد مسائل پر آپ کو مدد اور 
وقتی تسکين، مختصر وقفوں تک رسائی، : تعاون فراہم کر سکتے ہيں، بشمول

 تعاون اور نگہداروں کے متعدد موضوعات پر معلومات اور صالح، جذباتی
  سپورٹ گروپوں تک رسائی۔

اپنے نگہداروں کے مقامی مرکز سے متعلق معلومات کے لئے درج ذيل نمبر 
  :پر فون کرکے انفارميشن اينڈ سپورٹ الئن برائے نگہداران سے رابطہ کريں

 0141 353 6504 
 مالی تعاون

جو مالی مسائل سے آپ کے مقامی عالقہ ميں متعدد منی ايڈوائس سروسيز ہيں 
خدمات درج ذيل امور متعلق مفت اور رازدارانہ تعاون فراہم کر سکتی ہيں۔ يہ 

 : ہيںانجام دے سکتی
 ايسے منافع کا دعوی کرنے ميں آپ کی مدد کرنا جن کے آپ حقدار ہيں •
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 منافع سے متعلقہ فارم پر کرنے ميں آپ کی مدد کرنا •
 دينے کے لئے مدد کرنامنافع سے متعلقہ اپيلوں ميں آپ کو تعاون  •
 آپ کی طرف سے قرض خواہوں کے ساته معاملہ کرنا •
 کهاتوں کو روکے رکهنے کے لئے اختيارات پر نظر ڈالنا •
 آپ جو کچه خرچ کرتے ہيں اس کا حساب رکهنے ميں آپ کی مدد کرنا •
 قانونی تعاون فراہم کرنا •

نے کے اپنی قريب ترين منی ايڈوائس اسکاٹ لينڈ سروس کے بارے ميں جان
 پر ٹيليفون کريں يا 0237 572 0141لئے 

www.moneyadvicescotland.org.uk کی طرف رجوع کريں۔ 
 

 مالقاتيوں کے لئے معلومات
ملنے کے اوقات بدلتے رہتے ہيں۔ برائے مہربانی اپنی نرس يا دايہ سے اپنے 

 وارڈ ميں ملنے کے اوقات کی جانچ کر ليں۔
 :ر عمل کرنا چاہئےمالقاتيوں کو ان رہنما اصولوں پ

 تو برائے مہربانی مالقات يا ديگر انفيکشن ميں مبتال ہيں' ہنزل'، اگر زکام •
کے لئے نہ آئيں۔ اگر آپ غير يقينی کيفيت سے دوچار ہيں تو برائے 

 مہربانی نرسنگ اسٹاف کے کسی فرد سے صالح ليں۔
وارڈ ميں آتے اور وہاں سے رخصت ہوتے وقت صدر دروازہ پر فراہم کی  •

اس کا استعمال   کريں۔جانے والی ہاته کی صفائی کی جيلی کا استعمال
ہاتهوں پر تهوڑی سی جيلی کا دهار چهوڑ کر، اسے ہاته کی کريم کی 
 طرح مل کر اور اسے قدرتی طور پر سوکهنے کا موقع دے کر کريں۔

 مالقاتی۔ 2 کسی بهی ايک وقت ميں ايک بستر پر صرف •
 صحت کی وجوہات کے مدنظر برائے انفيکشن پر کنٹرول اور حفظان •

 مہربانی بستروں پر نہ بيٹهيں، فراہم کردہ کرسيوں کا استعمال کريں۔
شيرخوار بچے اور بڑے بچے صرف والدين اور نرسنگ اسٹاف کی  •

صوابديد پر الئے جانے چاہئيں۔ برائے مہربانی وارڈ سے پہلے ہی معلوم 
 کسی بالغ فرد کے بچے کرليں۔ اگر اجازت مل جائے تو ضروری ہے کہ
 ساته ہوں اور ہر وقت ان کی نگرانی کی جائے۔

 برائے مہربانی والدين اور گهرانے کے افراد کی رازداری کا احترام کريں۔ •
 چونکہ بہت سے مريض بيمار ہيں اس لئے شور کو کم سے کم رکهيں۔ •
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 اسپتال کی عمارتوں اور صحن ميں تمباکو نوشی نہ کريں۔ •
 رہے ہيں تو برائے مہربانی سينئر چارج نرس يا دايہ اگر وارڈ ميں کهانا ال •

 کے ساته پہلے ہی اس کا انتظام کريں۔
رکے عام اوقات کے عالوہ سينئر چارج نرس يا دايہ کے ساته انتظام ک •

  مالقات ممکن ہے۔اوقات ميں
اسپتال کے اندر معاون کتوں يعنی رہنما کتوں اور سننے والے کتوں کے  •

 ازت نہيں ہے۔عالوہ جانوروں کی اج
برائے مہربانی وارڈ کے عملہ سے معلوم کرليں کہ آيا پهول النے کی  •

 اجازت ہے۔
• NHS  گريٹر گليسگو اينڈ کالئڈ ايک وائيلنس اينڈ ايگريشن زيرو ٹوليرينس

رکهتے ) تشدد اور جارحيت سے متعلق عدم برداشت کی پاليسی(پاليسی 
ائے گا اور اسپتال کسی بهی  مذموم يا پرتشدد رويہ برداشت نہيں کيا جہيں۔

ايسے شخص کے خالف قانونی کارروائی کرنے پر غور کرے گا جس کا 
  رويہ نا قابل قبول ہو۔

وں ميں استعمال کئے جاسکتے ہيں جہاں ہموبائل فون صرف انهيں جگ •
ان جگہوں ميں ايک عالمت لگی ہوگی جس سے آپ  ايسا کرنا محفوظ ہو۔

ستعمال کئے جاسکتے ہيں۔ آپ وارڈ کے جان سکيں کہ يہاں موبائل فون ا
عملہ سے بهی دريافت کرسکتے ہيں کہ يہ جگہيں کہاں ہيں۔ برائے 

مہربانی اپنا موبائل فون استعمال کرتے وقت ديگر مريضوں کا خيال 
تمام مريضوں کی رازداری کے تحفظ کے لئے اسپتال کے کسی  رکهيں۔

 ہرگز نہيں استعمال بهی حصہ ميں تصوير لينے کے لئے کيمرہ والے فون
 کئے جانے چاہئيں۔

مريض کے رشتہ داروں اور مالقاتيوں کی مدد کے لئے اسپتال کے پادری  •
دستياب ہيں۔ اگر آپ اسپتال کے کسی پادری سے بات کرنا چاہيں تو برائے 

مہربانی نرسنگ اسٹاف سے درخواست کريں کہ وہ چيپلينسی ٹيم سے 
 رابطہ کرے۔

 لئے ايک بس سروس دستياب ہے جو گليسگو شام کے ان مالقاتيوں کے •
سٹی، کيمبس لينگ، روتهرگلين، ايسٹ ڈنبارٹن شائر يا رينفريو شائر ميں 

رہتے ہيں۔ ترجيح ہميشہ قريب ترين اسپتال کو جانے والے مالقاتيوں، عمر 
لوگوں، معذور کے طور پر رجسٹرڈ ) سال سے زيادہ عمر کے 60(رسيدہ 

نے قريب  والے لوگوں کو دی جائے گی۔ اپلوگوں يا کم آمدنی پر رہنے
 : گاڑی بک کرنے کی خاطر بکنگ ہاٹ الئنترين اسپتال جانے کے لئے
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پير (بجے شام  4بجے دن تا  1 سے رابطہ کريں۔ الئنيں 4027 128 0845
کهلی ہوتی ہيں۔ اپنے ) جمعہ(بجے دن  3.30بجے دن  1اور ) تا جمعرات

ہوں کی گاڑی کے لئے برائے قريب ترين اسپتال کے عالوہ ديگر جگ
 بجے دن کے بعد کال کريں۔ 3مہربانی بکنگ ہاٹ الئن کو 
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