
رز وجی پی آؤٹ آف آ) جی پی دی عام اوقات توں بعد دی ضروری سروسلئی تہاڈے

  سروس(ارجنٹ کیئر

 ن والے سوالپچھے جا عام طور تے

 

 رز سروس دا کی مطلب اے؟وجی پی آؤٹ آف آ

تے ،بینک دی چھٹی  تے دناں وچلے آوجے تکرکم  08:00توں لے کے 18:30سروس  ہر روز آورزڈاک جی پی آؤٹ  آف سدا بر 

 جی پی سرجری بند ہووے۔ی ہوندی اے، جدوں تہاڈ کھلی، اُس ویلے گھنٹے   24والے دناں وچعام چھٹی 

اے ، جیڑے  مدد  یا مشورے دی لوڑ پیندیطبّی  یں نوں فورجنہااے   لئیمریضاں انہاں س اے تے اک ارجنٹ کیئر سروایہہ سروس 

کھلدی جی پی سرجری دوبارہ دی اپنی  انہاںبعد  توں چھٹیاں ہفتہ دیاں عام  یا  ویلےسویرے جسانتظار نئیں کر سکدے  س ویلے تیکرا

 ۔اے

سہولتاں  یاںدوسروی تے ویٹنگ روم  قیاں استعمال کرنیں آں، تے  چند اک مو نال رل کےاسی اپنیاں ساریاں تھاواں ڈے ٹائم سروس 

 لے مریضاں نوں وی مہیا کیتا جاسکدا اے۔ آاستعمال کرن 

 ؟واں سکنا  استمال کر میں کیویں( سروس)سہولت  

 ۔ پیندا اےڈائل کرنا  111 لئیتہانوں ساڈی سروس حاصل کرن  –( اک والک ان سروس نئیں اے سروس)سہولت ساڈی 

موبائلز تے لینڈ الئنز فوناں  ےسار سروس ایہہ–مترجم مہیا کرسکدے نیں  تہانوں111، این ایچ ایس  تےتُہاڈی بنیادی زبان انگریزی نئیں  جیکر

 مفت اے۔ توں

دے مطابق سب توں مناسب سروس ول تہانوں ریفر کرن  لوڑحاصل کرن گے تے تہاڈی ساری تفصیالں  یاںتہاڈآلے سننتے کال  111این ایچ ایس 

 (بیسز ے ٹھکانیاں)ا فیر ساڈبک کر سکدے نیں یکےاے تے اوہ تہانوں بعد وچ اک کال کر لوڑ گے۔ جے تہانوں جی پی سروس حاصل کرن دی 

سروسز  مثال دے طور تے مائنر انجریز یونٹ  دوجیاں دین گے۔ اوہ تہانوںدے  (اپائنٹمنٹوقت )تہانوں براِہ راست ول  (بیسٹھکانے) وچوں اک 

 ۔آںسکدے   گھلاے اینڈ ای )ایمرجنسی( ڈپارٹمنٹ ول وی یا )ایم آئی یو( تے 

 ڈائل کرنا چائیدا اے۔  999ایمرجنسی والی اے یا تہاڈی زندگی نوں خطرہ اے تے تہانوں ہمیشہ  حالتجے تہاڈی 

 انتظام ہوسکدا اے؟ کیا ایسدا –مینوں اک مترجم دی لوڑ اے 

تفصیالں لئی ساڈے موجود نیں۔ مہربانی کر کے مزید یاں سہولتاں )سروسز(  زباناں وچ مترجم د ھود توں  200ٹیلی  فون دے ذریعے ساڈے کول 

 ۔لیونال رابطہ کر استقبالیہو، تے جے تہانوں ایس سروس دی لوڑ اے تے ساڈے لی پڑھ نوٹسسک تے موجود ینٹ ڈفر

ضرورت ایس  سانوں تہاڈی  جےبک کرن دی لوڑ اے  پہالں توںایس نوں  ہاں پروی موجود اے،  دی سہولتدی ترجمانی  برٹش سائن لینگوئج

دا وقت تبدیل کر کے ایہو جیا وقت رکھنا پوے جدوں مترجم  دستیاب  مالقات )اپائنمنٹ (تے ہو سکدا اے سانوں تہاڈی  علم نئیں  پہالں توں بارے

 ہووے  ۔

 ؟ ویلےمیں کس نوں مالں گا/گیدے  (اپائنٹمنٹمالقات )میری 

 (کیئرنگہداشت )جان والی سی کیئر پریکٹیشنرز شامل نیں، جیڑے مہیا کیتی ساڈی کلینکل ٹیم  وچ ڈاکٹرز، ایڈوانسڈ نرس پریکٹیشنرز تے ایمرجن 

 ے لوڑ پین تے کسی وی دوائی بارے تہانوں اک نسخہ لکھ کے دین دے قابل نیں۔جیڑ دے حوالے نال ماہر تے تجربہ کار نیں، تے

 ےویکھ تہانوں  اک ہیلتھ کیئر اسسٹنٹ ہو سکدا اے  الںہف ترین بیسز وچ تہانوں سب توں پومصر ےساڈ

 

 دی (اپائنٹمنٹ مالقات )ساڈے کلینکل سٹاف نوں تہاڈی  بلڈ پریشر تے ٹمپریچر وغیرہ، تا کہ  جس طراں چیک اپ کر سکدا اے، تہاڈا  ا جیڑ   

 مدد مل جاوے ۔  لئیترجیح دا اندازہ الن 

 گا؟انتظار کرنا پئےتیکر  دیر  مینوں کنی



 لئیضروری اے کہ ایہہ صرف رہنمائی وی  ایہہ یاد رکھنا ، لیکن  پہالں ای دس دتا جاوے گا بارے تہانوںدے وقت مالقات )اپائنٹمنٹ (تہاڈی 

آپے ویکھے گی کہ کیڑھےمریض نوں پہالں ویکھے جان آں، ساڈی کلینکل ٹیم آلےسروس مہیا کرن  دیکھ بھال آلی اسی فوری  ایس لئی کےے۔ ا

مریضاں نوں براِہ راست   دیر ایس وجہ نال وی ہو سکدی اے کہ ۔پہنچن دی ترتیب نوں نظر وچ رکھیا جاوے گا کہ مریضاں دے نہ  دی لوڑ اے

کسے  ویلےہون گے، تے بعض کے انہاں نوں صالح مشورے دے رئے کر بات  مریضاں نال وی گل  دوسرے  ملن دے دوران اوہ لوگ فون تے

 لوڑ وی پے سکدی اے۔ ہسپتال داخل کروان دی کسے مریض نوں  یا  دی لوڑ ہووے گی  مریض نوں اک ایمبولینس ہور 

منٹ دے اندر اندر  30 توں ویلے وچ طے کیتے ہوئے مالقات )اپائنٹمنٹ (دے  انہاںفیصد مریضاں نوں  80اے کہ ی پوری کوشش ہوندی ساڈ

 دسالزمی  مہربانی کر کے اوس نوں  –وی ہو سکدا اے  تہاڈا انتظار تھوڑا  لما دے دوران  یلے، لیکن بہت مصروف وانہاں نوں ویکھ لیا جاوے

 و جے انتظار دے دوران تہاڈی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہوجاوے۔دی

 

 

 ۔چاہندا واںحاصل کیتی جان والی سروس دے بارے میں اپنی رائے دینا 

دے تہاڈی رائےمسئلے پیدا ہوجاندے نیں۔  ویلےفخر اے، اسی سمجھنے آں کہ بعض  اس تے بئوں سانوں اسی جیڑھی سروس مہیا کردے آں اگرچہ 

لیا کے  تبدیلیاںکردے آں اوس  دے وچ اپنے مریضاں نوں مہیا  ۔ بھاویں او ساڈے حق وچ ہووے یا بر خالف۔او  دیکھ بھال )کئیر( جیڑھی اسینال

 ۔اسی اوس نوں ہور چنگا کر سکدے آں 

لوکاں نوں ۔ اسی کر دیوےحل  ں نوں ایشتہاڈے خد ہو سکدا اے اونوں دسو، استقبالیہ ساڈے   ں پہالںہووے، سب تو   اگر تہانوں کوئی مسئلہ

عملہ د کردے آں کہ ساڈا تے امی بہترین ہووے ایہو ساڈا مقصد اے  جیڑھی سروس وی دیندے آں  ساڈی پوری کوشش ہوندی اے کہ اوس دا معیار

حل نہ کر سکے تے  عملہساڈا موجود ۔ جے تہاڈا مسئلہ کلینک وچ  ے جتھے وی او پہنچ سکن مدد لئی پہنچ جانجتھے وی لوڑ ہووے  ت  تہانوں

 نال رابطہ کر سکدے او:ی ٹیم  دفیر تُسی ساڈے ہیڈ آفس 

   (Patient Feedback, 21, Osprey Court, Bristol BS14 0BB) ، اوس پرے کورٹ، برسٹل 21پیشنٹ فیڈ بیک، ڈاک دے ذریعے:  •

 enquires@brisdoc.org: ای میل کر کے •

 ۔جاوے گا تاتے تفتیش ہووے گی تے جواب داشکایتاں  اںساری

تے موجود ساڈے فیڈ بیک کارڈز وچوں کارڈ استعمال کر کے ساڈی سروس دے حوالے نال سانوں اپنی رائے  استقبالیہتسی کلینک 

 سکدے او۔ دسبارے 

 رائے دی حوصلہ افزائی کرنا وی پسند کرنے آں چنگیبارے  عملےاسی اپنی سروس تے 

تے بینک دی چھٹیاں والے ، ہفتے دے اخیر وچ چھٹی آلے دناں گھنٹے  24دن، ہر ویلے  دن دے  365شنز تے آپریشنل سٹاف سال دے ی ساڈا کلین

 جند جان لڑا  کےودھ کوئی فرد تہاڈی مدد اپنی محنت نال کم کردے نیں ۔ جے ساڈی ٹیم دا  تعریف سختتے ہفتے دے ہر دن دی ہر رات قابِل  اں،دن

کیتی  نگہداشت بہترین مریضاں دی ولوںمہیا کرنے والے افراد  نگہداشت ں نے بہترین "نہاکردا اے، یا تہانوں محسوس ہوندا اے کہ اھ ود ںتو

اسی پوری کوشش کراں نے تے ال دیو،اک فیڈ بیک کارڈ نوں پُر کرجیا وقت تھوڑا اپنا مہربانی کر کے تے " (پیشنٹ کیئر بائے پیپل ہو کیئر) اے

 جان۔ دتےگے کہ تہاڈے خیاالت  اگے پہنچا

mailto:enquires@brisdoc.org

