Urdu Fact Sheet
) AGALAWAL PRACTICEاور AGARWALقومی ہیلتھ سروس  -ایل ایل میڈیکل کیری لیز (
.برطانیہ میں کام کرتا ہے یہ کتابچہ وضاحت کرتا ہے ) (NHSکس طرح نیشنل ہیلتھ سروس
نیشنل ہیلتھ سروس برطانیہ میں صحت کی دیکھ بھال فراہم کرتا ہے اور ٹیکس کی طرف سے فنڈز
پناہ کے متالشی افراد جبکہ ان کے دعوی یا اپیلوں پر غور کیا جا رہا ہے چارج کے .فراہم کررہی ہے
آپ مفت ادویات ،دانتوں کے عالج. ،کی دیکھ بھال تک رسائی حاصل کرنے کے اہل ہیں  NHSبغیر
فارم ،نیشنل اسائلم  HC2آنکھ کے ٹیسٹ اور کچھ شیشے وصول کرنے کے لئے فارمیسیوں پر ایک
.کی طرف سے فراہم کی ،یا دستیاب کی ضرورت ہے (NASS) ،سپورٹ سروس
 ،کے لئے کام کرنے والے لوگوں ،کسی کو بھی آپ کی  NHSڈاکٹروں ،نرسوں اور مترجم سمیت
اجازت کے بغیر کسی بھی دوسرے شخص یا تنظیم کو آپ کے بارے میں کوئی بھی معلومات کو
تمام طبی دیکھ بھال کے خفیہ ہے اور سیاسی پناہ کے لئے آپ کے دعوے پر .منتقل کریں گے
.فیصلے کو متاثر نہیں کرتا
میں نے اپنی صحت کے ساتھ مدد کیسے حاصل کروں ؟
اگر آپ بیمار ،یا آپ کی صحت یا آپ کے خاندان کے کسی بھی فرد کی صحت کے بارے میں فکر مند
ہیں تو ،آپ کو آپ کو مقامی ڈاکٹر کو دیکھنے کے پاس جانا چاہئے ،کے نام سے ایک جنرل پریکٹیشنر
.کے کلینک ایک سرجری یا ایک صحت مرکز کہا جاتا ہے (GP). GP
تمہیں اس کی ضرورت ہے اگر آپ کو طبی دیکھ بھال حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جتنی جلدی
رجسٹر کرنے کے لئے آپ کو آپ کے پاس ہو تو آپ .کے ساتھ رجسٹر کرنا چاہئے  GPممکن ہو ایک
آپ کی .کے نام ،تاریخ پیدائش ،پتہ اور ٹیلیفون نمبر کی تاریخ دینے کے لئے کی ضرورت ہو گی
حمایت کے کارکن ،جس نے آپ کی مدد کی آپ کی رہائش میں منتقل کرنے ،رجسٹر کرنے کے لئے
.مقامی انتظامات پتہ چل جائے گا
یہ عام طور پر ایک .بعض ڈاکٹروں کو صحت کا معائنہ کروانے کے لئے تمام نئے مریضوں سے پوچھنا
یہ آپ کو اس تقرری پر جانے کے آپ خیریت سے ہیں یہاں تک کہ .نرس کی طرف سے کیا جائے گا
.اگر اہم ہے
ایک پریکٹس آپ کو رجسٹر نہیں کریں گے تو ،آپ کو ایک پریکٹس کرنے کے لئے آپ کو تفویض کرنے
.کے مقامی پرائمری کیئر ٹرسٹ سے پوچھ سکتے ہیں
میں ایک اپ ڈیٹ کیسے کروں؟
آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنے یا سرجری میں نرسوں سے ملنے سے پہلے ،آپ کو عام طور پر ٹیلی
فون ( 8282 2858 )080یا آن الئن سروسز کے ذریعہ ،اس ایڈریس سے ،آپ کو عام طور پر مقرر کرنے
کی ضرورت ہوگی؛
useridpanel=1؟https://patient.emisaccess.co.uk/Account/Login
آپ مرد یا عورت کے ڈاکٹر یا نرس کو دیکھ سکتے ہیں ،اگرچہ یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوسکتا.
آپ کو غیر ضروری مقرری کے لئے کچھ دن انتظار کرنا پڑا ہے .اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کو
دیکھنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو استقبالیہ کا کہنا ہے کہ آپ کونسل مقرر کرتے ہیں ،اور آپ
اس دن مناسب ہو جائیں گے .اگر ڈاکٹر سوچتا ہے کہ آپ سرجری میں آنے کے لئے بہت بیمار ہیں،
تو وہ گھر میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں.
ڈاکٹر کے ساتھ اپیلمنٹ پانچ یا دس منٹ تک ہوں گے .آپ کو خاندان کے ہر رکن کے لئے علیحدہ ہونے
کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈاکٹر کو دیکھنا چاہتا ہے.
براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی مالقات کے وقت وقت پر پہنچیں اور اگر آپ اپنے تقرری
میں شرکت کرنے میں قاصر ہیں تو براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ اسے منسوخ کردیں
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میں انگریزی نہ بول سکتا ہے تو
.آپ کو مترجم کی ضرورت ہو تو آپ کو استقبالیہ بتانا ضروری ہے کہ آپ مالقات کا وقت ہے جب
عملے کون سی زبان بولتے بتائیں اور وہ آپ کے لئے ایک مترجم کتاب کرے گا یا فون پر ایک مترجم
ایسا نہیں ہے کہ وہ  /وہ آپ کے مسئلے کی صحیح تشخیص کر سکتے ہیں ،تا کہ آپ اور آپکا .ملتا
.ڈاکٹر ایک دوسرے کو سمجھنے اہم ہے
اور کون اپنے جی پی کے ساتھ کام؟
انہوں ویکسین ،مانع حمل مشورہ ،مثال .نرسیں بہت اعلی برطانیہ میں تربیت دی جاتی ہے
ذیابیطس دائمی بیماریوں سمیت کئی صحت کی ضروریات کا خیال رکھنا اور عمومی صحت کے بارے
.میں مشورہ دے سکتے ہیں
بچے کی پیدائش 'قبل نیٹل' اور .دائیوں حاملہ خواتین اور ان کے نومولود بچوں کی دیکھ بھال
.پیدائش کے بعد 'پرسووتر' کہا جاتا ہے اس سے پہلے کی دیکھ بھال
ہیلتھ ویزیٹرز جو بچوں اور ان کے خاندانوں کی دیکھ بھال میں اور صحت مند رہنے کے لئے لوگوں کی
.وہ آپ کے گھر میں آپ سے ملنے آیا سکتا ہے .مدد کرنے میں مہارت نرسوں ہیں
ڈاکٹر؟  IFمیں نے ایک ماہر کو دیکھنے کی کیا ضرورت
آپ کا جی پی کو عام طور پر آپ کی صحت کی دیکھ بھال کے سب سے زیادہ فراہم کرے گا اور آپ
کو ایک ماہر ڈاکٹر (ایک مشیر) کو دیکھنے کے لئے کی ضرورت ہے تو یہ فیصلہ کرے گا ،یا اگر آپ کو
برطانیہ میں ہر کوئی ان ماہر ڈاکٹروں دیکھنے کے لئے انتظار کرنا .ہسپتال جانے کی ضرورت ہے تو
.پڑتا ہے
.ہسپتال آپ کی تقرری کی تفصیالت کے ساتھ آپ کے لئے لکھیں گے
.آپ کو آپ کی تقرری پر موجود ہو ایک مترجم کی ضرورت ہے تو آپ ہسپتال سے رابطہ کرنا چاہیے
ہے تو سفر کے اخراجات میں مدد مل سکتی  HC2ہسپتال تقرریوں کبھی کبھی آپ کو آپ کو ایک
.ہے ،اگرچہ ،آپ کہاں رہتے سے کچھ فاصلے ہسپتالوں میں ہو سکتا ہے
.مریض کے ہمراہ ریکارڈ
آپ کو منعقد ریکارڈ (بلیو بک) ایک مریض کو دیا گیا ہے تو ،آپ کی ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ مالقات کا
 NHSاس کتاب میں معلومات اپنے آپ کو اور .وقت ہے ہر وقت آپ کے ساتھ اس لئے ،براہ مہربانی
.کسی اور کو اس کتاب کو پڑھنے کا حق ہے .عملے کے لئے ہے
اور کون میری مدد کرسکتے ہیں؟
ادویات
ایک فارمیسی یا .آپ کا ڈاکٹر آپ کی دوائیں وہ لینا چاہتا ہے تو  /وہ آپ کو ایک نسخے لکھیں گے
.فارم کی ضرورت  HC2مفت نسخے حاصل کرنے ،آپ کو آپ کے .کیمسٹ کی دکان پر نسخے لے لو
کچھ ادویات .فارماسسٹ معمولی صحت کے مسائل کے عالج کے بارے میں مشورہ دے سکتے ہیں
کچھ درد کے قاتلوں اور کھانسی ادویات سمیت ،ایک نسخے کے بغیر فارماسسٹ سے خریدا جا
.سکتا ہے
دانتوں کی حفاظت
.آپ کو آپ کے دانتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو ایک دانتوں کے ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیئے
دانتوں کے عالج حاصل کرنے کے لئے آپ کو ایک دانتوں کے ڈاکٹر کے ساتھ رجسٹر کرنے کی NHS
ڈائریکٹ ،یا  NHSاگر آپ کو مصیبت ایک دانتوں کے ڈاکٹر کے ساتھ رجسٹر ہے تو آپ .ضرورت ہے
.مقامی پرائمری کیئر ٹرسٹ سے رابطہ کر سکتے
آنکھوں کی روشنی
آپ کو آپ کی آنکھوں کی جانچ کے لئے کی ضرورت ہے یا نئے شیشے (چشمی) کی ضرورت ہو تو
.وہ سب سے زیادہ شہر کے مراکز میں دکانوں ہے .ایک آپٹیشن دیکھنے کے لئے ایک تقرری کرنے
فارم آنکھ کے ٹیسٹ کی الگت اور کچھ شیشے کا احاطہ کرتا : HC2اس بارے میں آپٹیشن پوچھیں
.ہے
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جی پی کی منتقلی کی خدمات  -جب سورج بندی بند ہو گئی ہے تو
ہفتے کے اختتام کی تقرریوں کے لئے براہ مہربانی ہمارے
-nowپولیٹمنٹhttp://www.walthamforestccg.nhs.uk/ourwork/evening-and-weekend-gp-مالحظہ کریںavailable-to-waltham-forest-residents.htm.
کسی ایمرجنسی میں کیا کرنا ہے
ایک ہنگامی صورت میں ،اگر آپ یا آپ کے ساتھ کوئی شخص بہت سارے بیمار ہو جاتا ہے اور جی پی
سرجری کھلے وقت تک انتظار نہیں کرسکتا ہے تو آپ ایمبولینس کے لئے  888ٹیلیفون کر سکتے ہیں
یا آپ کے مقامی ہسپتال حادثے اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں .تاہم ،یہ سروس صرف
ہنگامی حالتوں کے لئے ہے .معمولی طبی مسائل کے لۓ حادثے اور ہنگامی محکمہ کا استعمال نہ
کریں.
یا مقامی پناہ صحت کی ٹیم کے لئے رابطے کی تفصیالت؛GP
ایل ایل میڈیکل کیئر لمیٹڈ (اگروال اور اگروال پریکٹس)
ہیلتھ سینٹرLangthorne
 Leytonstone،روڈLangthorne ،
E11 4HXلندن،
فون نمبر8282 2858 )080( :
فیکس نمبر5288 2858 )080( :
http://www.llmedicareagarwal.co.uk/ویب سائٹ:
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