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 رابطہ کے ٹیلیفون نمبرات )سوئچ بورڈ(
 

 The Beatson West of] کینسر سینٹر دی بیٹسن ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ
Scotland Cancer Centre] 

0141 301 7000 

 0141 211 1600 [Centre for Integrative Care] سینٹر فار انٹیگریٹیو کیئر

 0141 211 3000 [Gartnavel General Hospital] گارٹنیویل جنرل ہاسپٹل

 0141 211 4000 [Glasgow Royal Infirmary] گلیسگو رویل انفرمری

 01475 633 777 [Inverclyde Royal Hospital] انورکالئڈ رویل ہاسپٹل

 0141 201 3000 [New Stobhill Hospital] نیو اسٹوب ہل ہاسپٹل

 0141 201 6000 [New Victoria Hospital] نیو وکٹوریہ ہاسپٹل

 0141 211 5400 [The Princess Royal Maternity] دی پرنسیس رویل میٹرنٹی

 0141 887 9111 [Royal Alexandra Hospital] رویل الیگزنڈر ہاسپٹل

 0141 201 1100 [South Glasgow University Hospital] ساؤتھ گلیسگو یونیورسٹی ہاسپٹل

 01389 754 121 [Vale of Leven] ویل آف لیوین

 
سروس  [Text Relay] برائے مہربانی ٹیکسٹ ریلےہو تو  اگر ضرورت ان مریضوں کے لئے جو اونچا سنتے ہیں یا بہرے ہیں،

 استعمال کریں۔
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 برائے مہربانی یاد رکھیں
س ڈیوٹی پر نہ ہو تو یہ عمومی انچارج ہے۔ جب سینئر چارج نر ئر چارج نرس' سے مراد وارڈ کیاس کتابچہ میں اصطالح 'سین

 کوئی اسٹاف نرس ہو سکتی ہے۔
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ہم امید کرتے ہیں کہ درج ذیل معلومات اس بارے میں آپ اور آپ کے خاندان یا نگہداران کی رہنمائی کرے گی کہ اسپتال میں آتے 
 وقت کس چیز کی توقع کریں۔

سے جلد بتائیں اور ہمارا عملہ آپ کی مدد کرنے کی ہر  اگر آپ کوئی سواالت یا تشویشات رکھتے ہوں تو برائے مہربانی ہمیں جلد
 ممکن کوشش کرے گا۔

 
NHS :گریٹر گلیسگو اینڈ کالئڈ درج ذیل ہدف رکھتی ہے 

 آپ کی صحت نگہداشت کی ضروریات پوری کرنا، اور 

 مریضوں کے لئے دستیاب خدمات کے درجہ اور معیار کو مسلسل بہتر بنانا۔ 

 
 

 اسپتال میں آنے سے پہلے
 

 پر غور کریں: مطلع کرنے

  احباب کو۔و میل اور گھر کے تحفظ کے بارے میں اپنے خاندان کے افراد یا دوست 

  اگر آپ منافع وصول پا رہے ہیں تو صالح کے لئے ان سے رابطہ کریں کیوں کہ اسپتال  -محکمۂ کام اور وظائف کو
 میں آپ کا قیام آپ کے منافع کو متاثر کر سکتا ہے۔

 کام )کسی گھریلو معاون، نگہداران وغیرہ( کو، اگر موزوں ہو۔ محکمۂ سماجی 

 کسی ایسے فرد کو جو آپ سے ملنے آسکتا ہو، جیسے نگہداران یا پڑوسی، یا آپ کی مذہبی برادری کا کوئی فرد۔ 
 

 :بانی وارڈ کو ٹیلیفون کریں اگربرائے مہر

 کی شکایت رہی  سرخ نشاناتسی قسم کے چکتوں یا آپ کو حالیہ دنوں میں کوئی بیماری جیسے بخار، اسہال، قے یا ک
 ہے

  آپ کوMRSA ہوا ہے یا حالیہ دنوں میں اسکاٹ لینڈ سے باہر آپ کا عالج کیا گیا ہے 

 آپ کو خصوصی آالت کی ضرورت ہے 

  متاثر کر سکتا ہےیا جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کو آپ ایک نگہدار ہیں اور یہ اسپتال میں آپ کے قیام کو 

  کسی ترجمان یا مواصالتی تعاون )مثال کے طور پر، برطانوی اشارتی زبان کے کسی ترجمان( کی ضرورت ہےآپ کو 

 آپ کوئی اضافی ضروریات رکھتے ہیں 

 آپ خصوصی غذائی ضروریات رکھتے ہیں جیسے گلوٹن فری یا دیگر خصوصی غذا 
 
 

 مریض کا ٹرانسپورٹ )ایمبولینس یا ایمبولینس کار(
ی بنا پر، اسپتال پہنچنے کے لئے، آپ کو اس قسم کے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہو تو آپ یا آپ کے نگہدار کو اگر طبی وجوہات ک

 پر اسکاٹش ایمبولینس سروس کو کال کریں۔ 1236 123 0300برائے مہربانی اس کا انتظام کرنا چاہئے۔ 
 ں گے۔تشخیصی سواالت پوچھیسلسلہ وار آپ کی ضرورت کی تعیین کے لئے وہ آپ سے کچھ 

 
پ کی طبی ضرورت وہ آپ کے ہمراہی یا ساتھی کو اسی صورت میں ٹرانسپورٹ فراہم کریں گے جب آ برائے مہربانی یاد رکھیں

 ضروری ہو۔ کی بنا پر یہ بالکل
 

پر کال کریں اور انہیں  1333 389 0800تو برائے مہربانی جلد سے جلد  ضرورت نہیں ہےاگر آپ کو اب ایمبولینس یا کار کی 
اپنا نام، پتہ، فون نمبر، وہ تاریخ جس میں آپ اسپتال میں آرہے ہیں اور وہ اسپتال جس میں آپ جا رہے ہیں کی تفصیل فراہم کریں 

 کیوں کہ یہ ایک خود کار جوابی مشین ہے۔
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 آنااسپتال میں 
 

 اپنے ساتھ کیا الئیں
 سکتے ہیں: ے جو آپ اپنے ساتھ الذیل میں ان چیزوں کی ایک فہرست ہ

 اپنے داخلہ کا خط۔ 

  اپنی وہ تمام دوائیں جو آپ بر وقت لے رہے ہیں بشمول انہیلرز، وٹامنز اور جڑی بوٹیوں پر مبنی مصنوعات ان کے
بارے میں معلومات کی ایک تازہ ترین فہرست ساتھ الئیں کہ اس اصل ظرف میں۔ اگر ممکن ہو تو اپنی تمام دواؤں اور 

 آپ انہیں کس طرح لیتے ہیں۔

 الرم ڈٹیکٹرز کی حساسیت کی وجہ سے ایروسول ٹائپ کے ابرائے مہربانی ہمارے فائر  -رت کے لوازمات طہا
 ڈیوڈرینٹ ساتھ النے سے گریز کریں۔

  کچھ وارڈوں میں، مریض دن کے دوران اپنے خود کے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ –رات کے لباس یا پاجامے 

 ۔یںڈریسنگ گاؤن یا چپل 

  ۔ن کا ظرفان کی ضرورت ہو اور اآپ کے عینک، اگر آپ کو 

 پڑھنے کے لئے کوئی چیز یا ایسی چیزیں جن سے آپ کو اپنے قیام کے دوران خود کو مصروف رکھنے میں مدد ملے۔ 

 )۔ہیڈفون )مریضوں کی تفریح کے سسٹمز کے لئے 

 ں جس پر آپ کا نام درج اگر آپ مصنوعی دانت )نقلی دانت( رکھتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے ساتھ ایک ایسا ظرف الئی
 ہو تاکہ انہیں اس میں رکھا جا سکے۔

  بیٹریاں۔اضافی امدادی سماعتی آلہ، اس کا ظرف اور 

 رات کے دوران کسی شور و غل سے بچنے کے لئے ایئر پلگس۔ 

  چھوڑ دی جاتی ہیں۔جلتی ہوئی آنکھ کا ماسک، کیوں کہ رات میں ہمیشہ کچھ بتیاں 

 لہ نے آپ کو ساتھ النے کے لئے کہا ہو۔ایسی کوئی دیگر چیزیں جو عم 

  ہوں۔والی اسپتال یا کلینک میں ایسے کسی بھی اپوائنٹمنٹ کی تفصیالت جو اسپتال میں آپ کے قیام کے دوران پیش آنے 

 آپ کے قریبی رشتہ دار کے رابطہ کی تفصیالت مثال موبائل نمبر۔ 

 ی جگہ محدود ہے۔کم ہی کپڑے ساتھ الئیں کیوں کہ بستر کے بغل میں رکھنے ک 

 اخبارات یا دیگر معمولی چیزوں کے لئے تھوڑے سے پیسے۔ 

 
 

 کیا نہ الئیں
 نہ الئیں، کیوں کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یا دیگر نشہ آور اشیاء کسی قسم کی شراباپنے ساتھ 

 
 اشیاءپیسے اور قیمتی 

نہ الئیں۔ اسپتال ذاتی سامان کے اتالف، یا نقصان، کے لئے کوئی ذمہ ، زیورات یا ذاتی سامان اشیاءاپنے ساتھ زیادہ پیسے، قیمتی 
 نے کے لئے عملہ کے حوالہ کیا گیا ہو۔ے جاداری قبول نہیں کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ حفاظت سے رکھ

 آپ کو ٹیلیفون کالوں، اخبارات وغیرہ کے لئے تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

 ا زیادہ پیسے ساتھ التے ہیں تو وہ حفاظت سے رکھے جانے کے لئے جمع کئے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ قیمتی اشیاء، ی
برائے مہربانی نرس سے اس کا انتظام کرنے کے لئے کہیں۔ جب آپ گھر جا رہے ہوں گے تو ہم چیزوں کی واپسی کا 

چیک کی صورت میں لوٹائیں  ور پرعام ط جمع کردہ کوئی بھی نقدی ۔ برائے مہربانی یاد رکھیں کہ ہمانتظام کر دیں گے
 گے۔
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 اسپتال میں آپ کے قیام کے دوران
 

 جب آپ اسپتال پہنچیں
مقام پر پہنچیں جو آپ کے داخلہ کے خط میں بیان کیا گیا ہے اور اسے عملہ کے حوالہ کریں۔ عملہ برائے مہربانی اسی وقت اور 

 آپ کی تفصیالت کی تصدیق کرے گا۔
 

فرد شامل  ہرآنے واال کے لیے فرد کو )اس میں آپ اور آپ کے ساتھ آنے واال یا آپ سے مالقات کرنے وارڈ میں آنے والے ہر 
)انفیکشن کو روکنا اور  استعمال کرنا چاہئے۔ جو دستیاب ہو جیلی حفظان صحت کی دستیسے پہلے،  ہے(، وارڈ میں داخل ہونے

 یکھیں(۔اس پر قابو رکھنا اور دستی حفظان صحت کی جیلی پر سیکشن د
 

جب آپ وارڈ میں پہنچیں گے تو عملہ کا ایک فرد اپنا تعارف کرائے گا اور آپ کا خیر مقدم کرے گا۔ وہ آپ کو ذاتی شناخت کا 
اگر آپ کی تفصیالت غلط ہوں، دھندلی  ایک دست بند دیں گے جو آپ کو اسپتال میں اپنے قیام کے دوران ہمیشہ پہنے رہنا چاہئے۔

 گر جائے تو برائے مہربانی عملہ کے کسی فرد کو بتائیں۔ ہوں یا اگر دست بند
 

 وہ آپ کو وارڈ کی سہولیات دکھائیں گے اور آپ سے درج ذیل سمیت متعدد سواالت پوچھیں گے:

  ذاتی تفصیالت، بشمول خاندان اور نگہداران، اور آپ کسے چاہتے ہیں کہ اسپتال میں آپ کے قیام کے دوران آپ کی
 فیصلوں میں شامل کیا جائے۔نگہداشت سے متعلق 

  صحت اور آپ کے داخلہ کی وجہ۔ ، آپ کی حالیہطبی رودادگذشتہ آپ کی 

 کوئی ایسی دوائیں جو آپ لے رہے ہوں۔ 

 کوئی حالیہ انفیکشن۔ 

 آپ کے بارے میں معلومات۔ 

 الئے ہوں۔ اندر کوئی قیمتی اشیاء جو آپ اپنے ساتھ 

 یا کوئی دیگر معذوریاں۔ اںکوئی پریشانی آپ کی بینائی، قوت گویائی، سماعت سے متعلق 

 خصوصی آالت فراہم کئے جا سکتے ہیں۔ - اںآپ کی نقل و حرکت سے متعلق کوئی پریشانی 

 نگلنے یا غذائی ضروریات سے متعلق کوئی پریشانیاں۔ 
 
 

 اگر مجھے اضافی معلومات، صالح اور تعاون کی ضرورت ہو تو کیا ہوگا؟
 عملہ آپ کی مدد اور تعاون کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ جب آپ اسپتال میں ہوں گے تو

 
آپ کو ایسی نگہداشت فراہم کرنا اسپتال کی پالیسی ہے جو آپ کی جسمانی، نفسیاتی، روحانی، ثقافتی اور سماجی ضروریات پوری 

 کرتی ہو۔
 

 پوری کر سکتا ہے: اسپتال آپ کی انفرادی ضروریات ئے جا رہے ہیں جن کے ذریعہییہاں کچھ ایسے طریقے د

 ان مریضوں کے لئے ترجمانی خدمت فراہم کرنا جو انگریزی نہیں بولتے ہیں۔ 

 ان مریضوں کے لئے اشارتی زبان کا ترجمان فراہم کرنا جو بہرے ہیں۔ 

 ایسے کھانے پیش کرنا جو آپ کی مذہبی اور ثقافتی شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ 

  اور روحانی تعاون پیش کرنا۔ہیلتھ کیئر چیپلینس کی طرف سے جذباتی 

 آپ کے چرچ یا مذہبی برادری کی طرف سے مالقاتوں کا انتظام کرنے میں مدد۔ 

 فراہم کرنا۔ مالقاتیوں اور مریضوں کے لئے پرسکون کمرے، عبادت گاہیں یا چیپل 

 اگر ضرورت ہو تو سماجی کام کے بارے میں معلومات فراہم کرنا۔ 

 وریات کے ضمن میں کسی نگہدار کو آپ کا تعاون کرنے کی اجازت دینا۔کھانے کے اوقات میں یا دیگر ضر 
 

میں سے کسی بھی اسپتال میں اپنے قیام کے دوران کسی بھی وقت آپ دیکھ بھال کرنے والے عملہ سے بات کرتے ہوئے ان 
 سکتے ہیں۔ خدمت کی درخواست کر

 
 لئے ہے۔ کرنے کے یہاں ہر ممکن طریقہ سے آپ کا تعاون یاد رکھیں: عملہ
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 طبی معلومات کی رازداری
کے لئے کام کرنے واال ہر فرد مریض کی، کسی بھی صورت میں رکھی گئی، معلومات صیغۂ راز  (NHS)نیشنل ہیلتھ سروس 

  1998میں اور محفوظ رکھنے کے تئیں ایک قانونی فرض کے تحت ہے۔ عملہ کے لئے تحفظ معلومات قانون 
[Data Protection Act 1998]  اورNHS  کانفیڈنشیلیٹی کوڈ آف پریکٹس[Confidentiality Code of Practice]  کی 

 الزمی شرائط کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔

 
 

 معلومات برائے مالقاتی
ہیں۔ یہ انتظام مالقات کرنے  کے لیے کھلے رہتےبجے شام کے درمیان مالقات  8.30بجے دن اور  1.30زیادہ تر وارڈ روزانہ 

 ں کو آسانی فراہم کرتا ہے۔ برائے مہربانی یاد رکھیں کہ مالقاتیوں کو پورے وقت تک ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔لوگو میں
 

برائے مہربانی یاد رکھیں کہ میٹرنٹی وارڈ، طبی اور جراحتی وصول کنندہ یونٹیں، انتہائی نگہداشت کی یونٹیں اور اعلی انحصار 
 برائے مہربانی مالقات کے اوقات کے بارے میں عملہ سے معلوم کریں۔ –ہوتا ہے  مالقات کا وقت نہیںیونٹوں کے لیے کی 

 مالقاتیوں کو ان رہنما اصولوں پر عمل کرنا چاہئے:

 تو برائے مہربانی  نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ اگر زکام، 'نزلہ' یا دیگر انفیکشن میں مبتال ہیں تو برائے مہربانی ملنے نہ آئیں
 ے کسی فرد سے پوچھیں۔صالح کے لئے عملہ ک

  پر دستیاب  داخلی دروازہوقت برائے مہربانی دستی حفظان صحت کی جیلی استعمال کریں جو  جاتےوارڈ میں آتے یا
قدرتی طور  ملتے ہوئے اورہوئے، اسے دستی کریم کی طرح کو تھوڑا سا دبا کر اپنے ہاتھوں پر لگاتے جیلی  اسہے۔ 

 عمال کریں۔پر سوکھنے کا موقع دیتے ہوئے است

  مالقاتیوں کی اجازت ہے۔ 2کسی بھی ایک وقت میں ایک بستر پر صرف 

  انفیکشن کو روکنے اور اس پر قابو رکھنے کے لئے، اور حفظان صحت کی وجوہات کی بنا پر، برائے مہربانی بستر پر
 نہ بیٹھیں۔ فراہم کردہ کرسیوں کا استعمال کریں۔

 دیکھ بھال کرنے والے عملہ کی صوابدید پر ہی الئے جانے چاہئیں۔ برائے  شیر خوار بچے اور بڑے بچے والدین اور
وارڈ سے معلوم کر لیں۔ اگر اجازت دی جائے تو بچوں کا کسی بالغ فرد کے ساتھ ہونا اور ہر جانے سے پہلے مہربانی 

 وقت ان کی نگرانی کیا جانا ضروری ہے۔

  احترام کریں۔برائے مہربانی مریضوں اور خاندانوں کی رازداری کا 

 ۔شور کریںکم سے کم  ے مریض بیمار ہیں اس لئےچوں کہ بہت س 

  اسپتال ایک اسموک فری پالیسی رکھتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اسپتال کی عمارتوں اور صحنوں کے اندر تمباکو نوشی
 منع ہے۔

 تاہم، اگر آپ کھانے کے  ہم کھانے کے اوقات کے دوران مالقاتیوں کو وارڈ سے باہر جانے کے لئے کہہ سکتے ہیں۔
اوقات کے دوران اپنے رشتہ دار یا دوست کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس بارے میں وارڈ کے عملہ سے 

 بات کریں۔

 اگر وارڈ میں کھانا ال رہے ہیں تو برائے مہربانی پہلے سینئر چارج نرس سے اس کا انتظام کریں۔ 

  کرکے عام گھنٹوں کے عالوہ اوقات میں مالقاتیں ممکن ہیں۔سینئر چارج نرس کے ساتھ انتظام 

 اسپتال کے اندر جانور النے کی اجازت نہیں ہے، سوائے معاون کتوں یعنی رہنما کتوں اور سمعی کتوں کے۔ 

 برائے مہربانی عملہ سے معلوم کر لیں کہ آیا پھول النے کی اجازت ہے۔ 

 NHS ت کے تئیں صفر برداشت کی پالیسی رکھتی ہے۔ بدسلوکی پر مبنی یا گریٹر گلیسگو اینڈ کالئڈ تشدد اور جارحی
جارحانہ رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اسپتال ایسے کسی بھی شخص کے خالف قانونی کارروائی کرنے پر غور 

 کرے گا جس کا رویہ ناقابل قبول ہو۔

 محفوظ ہو۔ ان جگہوں میں آپ کو یہ بتانے کے لئے  آپ ان جگہوں میں موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں جہاں ایسا کرنا
عملہ سے وارڈ کے ایک عالمت لگی ہوگی کہ یہاں آپ کے لئے موبائل فون استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ 

بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جگہیں کہاں ہیں۔ برائے مہربانی اپنا موبائل فون استعمال کرتے وقت دیگر مریضوں کا دھیان 
کے کسی بھی حصہ میں تصویریں  آپ اسپتالضروری ہے کہ  رکھیں۔ تمام مریضوں کی رازداری کی حفاظت کے لئے،

 کریں۔ استعمال فون نہ لینے کے لئے

   ،شام میں آنے والے ان مالقاتیوں کے لئے ایک مفت بس سروس دستیاب ہے جو گلیسگو سٹی، کیمبسلینگ، روتھرگلین
 60یوشائر کے اندر رہتے ہیں۔ ترجیح ہمیشہ ان مالقاتیوں کو دی جائے گی جو، عمر رسیدہ )ایسٹ ڈنبارٹن شائر یا رینفر

سال سے زیادہ عمر کے( لوگوں، معذور کی حیثیت سے رجسٹرڈ افراد یا کم آمدنی والے لوگوں سے ملنے کے لئے اپنے 
کنگ ہاٹ ک کرنے کے لئے، ب  رٹ ب  قریب ترین اسپتال تک سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے قریب ترین اسپتال تک ٹرانسپو

بجے دن سے  1( اور جمعراتبجے شام تک )پیر تا  4بجے دن سے  1پر رابطہ کریں۔ الئنیں  4027 128 0845الئن: 
جمعہ( کھلی ہوتی ہیں۔ اپنے قریب ترین اسپتال کے عالوہ مقامات تک نقل و حمل کے لئے بروز )بجے دن تک  3.30

 بجے دن کے بعد کال کریں۔ 3ن کو کنگ ہاٹ الئبرائے مہربانی ب  
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 دیگر معلومات

  اگر آپ یا آپ کے رشتہ داران آپ کی نگہداشت یا عالج کے کسی بھی پہلو کے بارے میں آپ کے ڈاکٹر سے بات کرنا
 چاہتے ہیں تو برائے مہربانی نرس سے اس کا انتظام کرنے کے لئے کہیں۔

 امندی طلب کریں گے۔ہم کسی بھی عالج یا عمل جراحی کے لئے آپ کی رض 

 اگر آپ کا رشتہ دار یا نگہدار، معذور بالغان سے متعلق قانون [Adults with Incapacity Act]  کے تحت، آپ کی فالح
رکھتا ہے تو برائے  )مثال مختار نامہ، حکم مداخلت یا حکم سرپرستی( کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیارو بہبود 

 ہ اس سے واقف ہو۔مہربانی یقینی بنائیں کہ عمل

 بتائے گی کہ  اس بارے میں آپ اپنے طبی ریکارڈ تک رسائی حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سینئر چارج نرس آپ کو
 کیا کریں۔

 ائے مہربانی آپ دوسری رائے حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو بر
 اپنی نگہداشت کے صالح کار انچارج سے پوچھیں۔

 اگر آپ کو اپنی مالزمت کے لئے طبی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہو تو یہ آپ کی نرس سے مل سکتا ہے۔ 
 
 

 اور طبی تحقیق طلباء کی تعلیم
ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آیا  ہمارے کام کا ایک اہم حصہ طب، نرسنگ اور دیگر پیشوں کے طلباء کی طبی تعلیم اور تربیت ہے۔

طلباء کی تعلیم یا طبی تحقیق میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں کہنے کا حق رکھتے ہیں اور اس سے آپ کی نگہداشت متاثر آپ 
 نہیں ہوگی۔

 
 

 حفظان صحت کی جیلی دستیانفیکشن کو روکنا اور اس پر قابو رکھنا اور 
پر قابو رکھنا بہت اہم ہے۔ انفیکشن کے پھیلنے کو روکنے کے لئے ہم وارڈ میں داخل اسپتالوں میں انفیکشن کو روکنا اور اس 

والے تمام مریضوں، مالقاتیوں یا عملہ سے درخواست کرتے ہیں کہ دستی حفظان صحت کی جیلی  جانےہونے والے یا وہاں سے 
 استعمال کریں۔

 
ے دستی کریم کی طرح ملتے ہوئے اور قدرتی طور پر سوکھنے کا ، اساس جیلی کو تھوڑا سا دبا کر اپنے ہاتھوں پر لگاتے ہوئے

پر اور پورے وارڈ میں دستی حفظان صحت کی جیلی کے ڈسپنسر موجود ہیں۔ اگر  داخلی دروازہموقع دیتے ہوئے استعمال کریں۔ 
 پوچھ لیں۔ یا آپ نہ جانتے ہوں تو برائے مہربانی عملہ کے کسی فرد سے آپ کو کوئی نہ ملے، اگر وہ خالی ہوں

 
 وارڈ کی تبدیلی

آپ کی نگہداشت کے حصہ کے طور پر، ہمیں آپ کو کسی دوسرے وارڈ میں منتقل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کبھی کبھی 
 کو آگاہ کریںیہ رات کے وقت پیش آسکتا ہے۔ ہم آپ کے وارڈ کی تبدیلی کے بارے میں آپ، آپ کے رشتہ داران اور نگہداران 

 گے۔

 
 تال میں منتقلیدوسرے اسپ

آپ کی نگہداشت کے حصہ کے طور پر، ہمیں آپ کو کسی دوسرے اسپتال میں منتقل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کبھی 
 کبھی یہ رات کے وقت پیش آسکتا ہے۔ ہم آپ، آپ کے رشتہ داران اور نگہداران کو آگاہ کریں گے۔

 
 

 ایک ہی جنس کے لوگوں کی قیام گاہ
یا وارڈ میں ہوں حصے ایک ہی جنس کے افراد کے یعنی  ان آپ ایک ہی جنس کے لوگوں کی جگہم کے دوراسپتال میں اپنے قیا

گے۔ تاہم، کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں یہ ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پر، جب ایمرجنسی کی صورت میں شدید نگہداشت 
 لیحدہ کرنے کے لئے پردوں کا استعمال کریں گے۔کی جگہوں میں داخل کیا گیا ہو۔ ان جگہوں میں، ہم ہر بستر کو ع

 
 

 خوش اخالقی
بدسلوکی پر مبنی یا جارحانہ رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اسپتال ایسے کسی بھی شخص عملہ یا دیگر مریضوں کے ساتھ 

 کے خالف قانونی کارروائی کرنے پر غور کرے گا جس کا رویہ ناقابل قبول ہو۔
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 فظآگ سے متعلق تح

فائر االرم کی ہفتہ میں ایک بار جانچ کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی دھوئیں یا آگ کا پتہ چلے تو برائے مہربانی عملہ کے کسی 

 فرد کو فورا بتائیں۔ آگ لگنے کی صورت میں دیکھ بھال کرنے واال عملہ آپ کو بتائے گا کہ کیا کریں۔

 

 

 تمباکو نوشی منع ہے
، پاساخلہ، دروازہ کے کی کسی بھی عمارت، د NHSپالیسی چالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ  اسموک فرییہ اسپتال ایک 

صحن یا کار پارک میں تمباکو نوشی منع ہے۔ اس میں الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال یا بھاپ لینے کے آالت کا استعمال بھی شامل 

 ہے۔

 

اپنی صحت کے لئے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسپتال میں آرہے ہیں  تمباکو نوشی بند کرنے کی کوشش وہ اہم ترین اقدام ہے جو آپ

اور ایک داخل اسپتال مریض کی حیثیت سے تمباکو نوشی بند کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی دیکھ بھال کرنے والے عملہ سے 

 Nicotine] ین کا متبادلپیشنٹ اسموکنگ سیسیشن سروس" کے بارے میں بات کریں۔ آپ کے قیام کے دوران ہم آپ کو نکوٹ-"ان

Replacement] معالجہ بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ 

 

 

 کھانے
 آپ اپنے کھانے کا آرڈر دو میں سے ایک طریقہ کے ذریعہ دے سکتے ہیں:

کچھ وارڈوں میں ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنے کھانے کا آرڈر پیشگی دیں۔ آپ کی نرس آپ سے درخواست  .1

 انے کے ایک اختیار کا انتخاب کریں۔و سے کھیکرے گی کہ مین

دوسرے وارڈوں میں، ہم آپ سے ان کھانوں کے ایک مجموعہ سے انتخاب کرنے کے لئے کہیں گے جو کھانے کے  .2

 اوقات میں دستیاب ہیں۔

 

اور صحت تمام وارڈوں میں ایک ہی کھانا دستیاب ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی کتابچہ "اسپتالوں میں کھانے 

فرمائش " دیکھیں جو وارڈ میں دستیاب ہے۔ [Information about Food and Health in Hospitals] سے متعلق معلومات

 دستیاب ہیں۔کھانے ویگن حالل، کوشر اور کرنے کی صورت میں 

 

 ی فرد سے بات کریں۔معلومات دستیاب ہے۔ برائے مہربانی عملہ کے کس پیدا کرنے والی اشیاء سے متعلقکھانے سے الرجی 

 

 

 محفوظ کھانے کے اوقات
کہ کھانا کھاتے وقت مریضوں کو پریشان نہ کیا جائے اور وہ بال کسی خلل کے اپنی رفتار ہم یہ یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں 

تاہم، اگر آپ کا سے کھانا کھا سکیں۔ ہم کھانے کے اوقات کے دوران مالقاتیوں کو وارڈ سے باہر جانے کے لئے کہہ سکتے ہیں۔ 

رشتہ دار یا دوست کھانے کے اوقات کے دوران آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو برائے مہربانی اس بارے میں وارڈ کے عملہ سے 

 بات کریں۔ 

 

 محفوظ دوا کے دورے
وئی ' لکھی ہ[protected drug round] کا پیش بند پہنے ہوئے یا 'محفوظ دوا کے دورے جامنی رنگجب آپ کسی نرس کو 

ہے کہ وہ دوا دینے پر توجہ عالمت کے ساتھ دیکھیں تو یہ عملہ کے دیگر افراد، مریضوں اور مالقاتیوں کو یہ بتانے کے لئے 

 [buzzer] دے رہی ہیں اور ان کے عمل میں خلل نہیں ڈالنا چاہئے۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی اپنے بزر

 اس عملہ کا دوسرا فرد آئے گا۔کا استعمال کریں اور آپ کے پ

 

 مریض کے کپڑوں کی دھالئی
اسپتال میں مریض کے کپڑوں کی دھالئی کی کوئی خدمت دستیاب نہیں ہے۔ ہیلتھ پروٹیکشن اسکاٹ لینڈ نے 'گھر پر کپڑے دھونا؛ 

ہ تیار کیا ہے۔ برائے مہربانی ے معلومات' نام کا ایک کتابچاسپتال یا کیئر ہومز میں موجود لوگوں اور ان کے رشتہ داران کے لئ

 طلب کریں۔نقل اپنی نرس سے ایک 

 

 سماجی کارکنان
 اگر ضرورت ہو تو سماجی کارکنان دستیاب ہیں۔ وہ متعدد مسائل پر صالح یا معلومات فراہم کر سکتے ہیں بشمول:
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 مالی یا منافع سے متعلق استفسارات 

 مالزمت سے متعلق معامالت 

 گھریلو انتظامات 

 یں دستیاب سماجی نگہداشت کی خدماتبرادری م 
 

 وارڈ کا عملہ سماجی کام کے پاس ریفرل بھیج سکتا ہے۔

 
 
 

 خدمات برائے مریض
 

 خریداری کی ٹرالی
 وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ میٹھی چیزیںکچھ وارڈوں میں ہر روز خریداری کی ٹرالی آتی ہے۔ آپ اس سے اخبارات، رسالے، 

 
 

 ہیلتھ کیئر چیپلینسی سروس
ان مسائل کے بارے میں کسی سے رازداری کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت محسوس کر  ں اپنے وقت کے دوران آپپتال میاس

سکتے ہیں جو آپ کے لئے تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ صحت نگہداشت کے چیپلینس تمام مریضوں اور مالقاتیوں کے مذہب 
تی اور روحانی تعاون پیش کرنے میں اچھے ہیں۔ اگر آپ کسی چیپلین اور عقیدہ سے قطع نظر ان کی بات سننے اور انہیں جذبا

سے بات کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اپنی نرس سے چیپلینسی ٹیم سے رابطہ کرنے کے لئے کہیں۔ ایمرجنسی حاالت کے 
صوصی ضروریات رکھتے ہیں میں بھی دستیاب ہیں۔ اگر آپ اپنے مذہب یا عقائد کی وجہ سے کوئی خ خارجی اوقاتلئے چیپلینس 

، کی ایک خدمت کی حیثیت سے NHSانہیں بتائیں اور اسپتال انہیں پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تو برائے مہربانی 
 اسی فرض کے پابند ہیں جس کا پابند دیگر عملہ ہے۔ اسپتال کے چیپلینس رازداری کے

 
 ی طرف سے مالقات کا بھی انتظام کر سکتی ہے۔چیپلینسی سروس آپ کے اپنے چرچ یا مذہبی برادری ک

 
 

 ٹیلیویژن
دن کے اوقات کے کچھ کمروں میں ٹیلیویژن دستیاب ہیں۔ کچھ اسپتالوں میں بستر کے بغل میں ٹیلیویژن ہیں۔ گلیسگو رویل 

مشینوں سے کارڈ میں موجود کوریڈورس انفرمری میں ٹیلیویژن استعمال کرنے کے لئے آپ کو ادائیگی کرنی پڑ سکتی ہے۔ آپ 
 خرید سکتے ہیں۔

 

 ہاسپٹل ریڈیو
 کچھ وارڈ ہاسپٹل ریڈیو سروس تک رسائی رکھتے ہیں۔

 
 رابطہ میں رہنا

 

 بذریعہ پوسٹ
احباب  و ۔ خاندان کے افراد یا دوستاسٹیمپ لگے ہوئے خطوط اسپتال کے میل سسٹم کے واسطہ سے پوسٹ کئے جا سکتے ہیں

صاف صاف آپ کا پورا نام، وارڈ نمبر اور اسپتال کا پتہ  کہیں کہ لفافہ پر ئے مہربانی ان سےآپ کو لکھ سکتے ہیں، اس لئے برا
 ۔لکھیں

 
 

 بذریعہ ٹیلیفون
کچھ وارڈوں میں پے فون تک رسائی دستیاب ہے۔ کچھ وارڈوں میں بستر کے بغل میں فون ہیں جن کے لئے فون کارڈ کی 

 تے ہیں۔ضرورت ہوتی ہے۔ آپ وارڈ میں فون کارڈ خرید سک
 

ان جگہوں میں آپ کو یہ بتانے کے لئے  آپ کو صرف ان جگہوں میں موبائل فون استعمال کرنا چاہئے جہاں ایسا کرنا محفوظ ہو۔
عملہ سے بھی وارڈ کے ایک عالمت لگی ہوگی کہ یہاں آپ کے لئے موبائل فون استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ 

 اں ہیں۔ برائے مہربانی اپنا موبائل فون استعمال کرتے وقت دیگر مریضوں کا دھیان رکھیں۔پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جگہیں کہ
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تمام مریضوں کی رازداری کی حفاظت کے لئے، ضروری ہے کہ آپ اسپتال کے کسی بھی حصہ میں تصویریں لینے کے لئے 

 کیمرا فون نہ استعمال کریں۔

 

استعمال کر ساکٹ برائے مہربانی وارڈ کے عملہ سے پوچھیں کہ آپ کون سا  اگر آپ کو اپنا فون چارج کرنے کی ضرورت ہو تو

 سکتے ہیں۔

 

 

 اسپتال کو کی جانے والی کالیں
صرف ایک رشتہ دار یا دوست کی کال لیتے ہوئے، اسپتال میں کالوں کی تعداد کم سے کم رکھیں۔ ان سے کہیں کہ آپ کے خاندان 

برائے مہربانی یاد رکھیں کہ عملہ ٹیلیفون پر جو کی پیش رفت کے بارے میں بتا دیں۔ احباب کو آپ و کے دیگر افراد یا دوست 

 ہے۔ دمعلومات فراہم کر سکتا ہے اس کی ایک ح

 

 

 طبی معلومات کے کتابچے
 اسپتال کے اندر خدمات، طبی عوارض، عالج، مخصوص عوارض اور صحت کو بہتر بنانے سے متعلق کتابچے دستیاب ہیں۔

 

 16کارڈوں تک رسائی سے متعلق بھی کتابچے رکھتی ہے۔ یس انفارمیشن اسکاٹ لینڈ رضامندی، رازداری اور طبی رہیلتھ رائٹ

چاہئیں، برائے مہربانی عملہ سے نقلیں ہونی سال سے کم عمر کے مریضوں کے لئے علیحدہ کتابچے ہیں۔ وارڈ میں ان کے 

 پوچھیں۔

 

 

 تاثر، تبصرے اور تجاویز
NHS ینڈ کالئڈ ہر مریض، رشتہ دار اور نگہدار کو ان خدمات اور نگہداشت کے بارے میں ہمیں تاثر فراہم کرنے گریٹر گلیسگو ا

یہ اہم ہے کہ ہم ان لوگوں کے تجربات سے سیکھیں جو ہماری خدمات استعمال کرتے ہیں،  کا موقع دیتا ہے جو ہم فراہم کرتے ہیں۔

 خواہ وہ اچھے ہوں یا برے۔

 

 تاثر، تبصرے یا تجاویز پیش کر سکتے ہیں: اپنا یں جن کے ذریعہ آپ ہمیںایسے متعدد طریقے ہ

  آپ عملہ کے کسی بھی فرد سے بات کر سکتے ہیں یا کسی ایسے سے بات کرنے کے لئے کہیں جو آپ کے اسپتال میں

 ہونے کے وقت انچارج ہو۔

 بہ سے متعلق آپ سے ایک سادہ سا وارڈ میں ہونے کے وقت عملہ آپ کو ایک کارڈ دے گا جو وارڈ میں آپ کے تجر

 سوال پوچھے گا اور جس میں آپ کے اپنے تجربے لکھنے کے لئے ایک جگہ ہوگی۔

 NHSGGC   ری آپ ہماری ویب سائٹ اپنا ایک ذاتی آن الئن تاثر کا سسٹم رکھتی ہے۔ یہ ایک فارم ہے جس کی خانہ پ

ں گے اور ہماری خدمات کو بہتر بنانے کے لئے ئے جائییپر کر سکتے ہیں۔ آپ کے تبصرے موزوں خدمت کو بھیج د

برائے مہربانی  ،استعمال کئے جائیں گے۔ مزید معلومات کے لئے، یا تبصرہ کرنے کے لئے

www.nhsggc.org.uk/patientfeedback پر جائیں۔  

  آپ پیشنٹ اوپینین)www.patientopinion.org.uk(  نامی ایک ویب سائٹ پر بھی اپنے تجربہ سے متعلق تبصرہ کر

 سکتے ہیں۔

 

دیتی ہے جس کے تئیں کا موقع یہ ویب سائٹ ایک آزاد کمپنی کے ذریعہ چالئی جاتی ہے اور آپ کو اپنا تاثر پیش کرنے 

NHSGGC ی ہے۔رد عمل ظاہر کرت 

 

 

 شکایات
اسٹاف ممبر سے بات کرنی چاہئے۔ تاہم، اگر ڈیوٹی پر موجود اگر آپ کا تاثر شکایت کی صورت میں ہے تو آپ کو اس بارے میں 

لے سکتے ہیں نقل ایک کی آپ ذاتی طور پر شکایت کرنے میں مطمئن نہیں محسوس کرتے ہیں تو آپ ہمارے شکایات کے کتابچہ 

 4500 201 0141یا آپ اس پر دفتر شکایات کو ٹیلیفون کر سکتے ہیں: نی چاہئی ہوجو وارڈ میں آویزاں 

  complaints@ggc.scot.nhs.ukیا اس پر ای میل کریں: 

 

http://www.nhsggc.org.uk/patientfeedback
http://www.nhsggc.org.uk/patientfeedback
http://www.patientopinion.org.uk/
mailto:complaints@ggc.scot.nhs.uk
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 (PASS)پیشنٹ ایڈوائس اینڈ سپورٹ سروس 
NHSGGC  تمامNHS ایڈوائس اینڈ سپورٹ سروس ایک پیشنٹ  استعمال کنندگان کو(PASS)  فراہم کرنے کے لئے سٹیزنس

 سے آزاد اور پوری طرح غیر جانبدار ہے۔ NHSایڈوائس اسکاٹ لینڈ کے ساتھ انتظامات رکھتی ہے۔ یہ خدمت مفت، رازدارانہ، 

 

کے واسطہ  [National Citizens Advice Bureau]پر نیشنل سٹیزنس ایڈوائس بیورو  9060 0808800سے  PASSآپ 

 کے واسطہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ [Citizens Advice Bureau]سے یا اپنے مقامی سٹیزنس ایڈوائس بیورو 

www.cas.org.uk/patientadvice  

 

 

 گھر جانا
 گے۔ ہم آپ سے گھر جانے کے لئے انتظامات کرنے کے بارے میں بات کریں 

 کچھ وارڈوں کی طرف سے ڈسچارج کئے جانے )گھر جانے( کے بارے میں کتابچہ دستیاب ہے۔ 

  ،ہم آپ یا آپ کے خاندان کے افراد سے اس بارے میں بات کریں گے کہ آیا آپ کو، اسپتال سے رخصت ہونے کے بعد

 گھر پر تعاون کی ضرورت ہوگی۔

  احباب کو مطلع کر سکتا ہے کہ آپ اسپتال سے رخصت ہونے و دوست دیکھ بھال کرنے واال عملہ آپ کے رشتہ داران یا

 والے ہیں، تاکہ آپ گھر پہنچنے کے لئے سفر کا انتظام کر سکیں یا آپ اسے خود کر سکیں۔

  دن کی سپالئی دیں گے۔ ہم آپ  7اگر آپ دوا پر ڈسچارج کئے جانے والے ہیں تو ہم آپ کو کم سے کم  -طبی انتظامات

پی کے لئے آپ کے نسخہ اور آپ کے عالج کے دیگر پہلوؤں اور ڈسچارج کے منصوبہ کی تفصیالت اور آپ کے جی 

 کے ساتھ آپ کو ایک خط بھی دیں گے۔ آپ کے عالج کی مزید تفصیالت آپ کے جی پی کے پاس بھیجی جائیں گی۔

 نے سے پہلے انتظار کر ہیں جن میں مریض اسپتال سے رخصت ہو کے لئے انتظار گاہیںچھ اسپتالوں میں ڈسچارج ک

 سکتے ہیں۔ یہ اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ یا گھر لے جانے کے لئے دوا کا انتظار کر رہے ہوں۔

 

 مزید مالقاتیں
پ کو آؤٹ پیشنٹ اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ہم یہ آپ کو گھر جانے سے پہلے دے سکتے ہیں یا اسے پوسٹ میں بھیج آاگر 

 سکتے ہیں۔

 

 

 اخراجاتسفری 
پہاڑی عالقوں اور جزیروں سے سفر کرکے آنے والے تمام مریض پبلک ٹرانسپورٹ سے اپنے سفر کے کچھ یا کل اخراجات کا 

 کلیم کر سکتے ہیں۔

 

 درج ذیل صرف ان مریضوں پر الگو ہوتا ہے جو فیملی کریڈٹ، انکم سپورٹ یا لو انکم پر ہیں:

 ل کے طور پر، منافع کے استحقاق کی تصدیق کرنے واال کوئی خط، برائے مہربانی استحقاق کا کوئی ثبوت، مثاHC2 

 ساتھ الئیں۔ (ARC)ٹیکس کریڈٹ کے استثناء کا کارڈ، اسائلم رجسٹریشن کارڈ  NHSسرٹیفکیٹ، 

 برائے مہربانی اسپتال آنے جانے کے لئے سفر کرتے وقت استعمال کئے جانے والے بس یا ٹرین ٹکٹ محفوظ رکھیں۔ 

 وں کے لئے پٹرول کے خرچ کی باز ادائیگی کر سکتے ہیں جو اپنی کار استعمال کرتے ہیں۔ہم ان مریض 

 کچھ معامالت میں کسی ہمراہی کے سفری اخراجات کا کلیم کیا جا سکتا ہے۔ 

 ٹیکسی کے کرایوں کی باز ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ 

 

 یں۔کے لئے اپنی نرس سے پوچھمزید معلومات  برائے مہربانی

 

 

 ن برائے نگہدارانتعاو
کیا آپ کسی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ ایک نگہدار وہ ہے جو کسی ایسے/ایسی پارٹنر، رشتہ دار یا دوست کی دیکھ بھال کرتا 

ہے جو بیماری، کمزوری یا معذوری کی وجہ سے مدد کے بغیر گزر بسر نہیں کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ساتھ رہتے 

ے ہوں۔ اگر آپ کو تعاون سے اپنے دیکھ بھال کے کردار میں فائدہ پہنچے گا تو مقامی مراکز برائے نگہداران ہوں یا نہ بھی رہت

وہ آپ کو متعدد مسائل سے متعلق مدد اور تعاون فراہم کر سکتے ہیں، بشمول: فرصت کے وقت تک رسائی،  مدد کر سکتے ہیں۔

 ذباتی تعاون اور سپورٹ گروپ برائے نگہداران تک رسائی۔مختصر وقفے، مختلف موضوعات پر معلومات اور صالح، ج

http://www.cas.org.uk/patientadvice
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پر فون کرتے ہوئے  6504 353 0141اپنے مقامی مرکز برائے نگہداران سے متعلق معلومات کے لئے برائے مہربانی: 

 سے رابطہ کریں۔ [Carers’ Information and Support Line] انفارمیشن اینڈ سپورٹ الئن برائے نگہداران
 
 
 
 

 ی تعاونمال
 آپ کے مقامی عالقہ میں ایسی متعدد منی ایڈوائس سروسیز ہیں جو مالی مسائل پر مفت اور رازدارانہ تعاون فراہم کر سکتی ہیں۔

 
 یہ خدمات:

 ان منافع کا کلیم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں جن کے آپ اہل ہیں 

   کتی ہیںری کرنے میں آپ کی مدد کر سمنافع سے متعلق فارم کی خانہ پ 

 منافع سے متعلق اپیلوں میں آپ کی تائید کرنے کے لئے مدد کر سکتی ہیں 

 آپ کی طرف سے قرض خواہان سے معاملہ کر سکتی ہیں 

 کھاتوں کو ہولڈ پر رکھنے کے لئے اختیارات پر غور کر سکتی ہیں 

 جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں اس کا ریکارڈ رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں 

 اون فراہم کر سکتی ہیںقانونی تع 
 

پر ٹیلیفون کریں یا  0237 572 0141اپنی قریب ترین منی ایڈوائس اسکاٹ لینڈ سروس کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے: 
www.moneyadvicescotland.org.uk یں۔سے رجوع کر  
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