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  ہسپتال جانا

 

 مريض کا تجربہ ايک انسان کا تجربہ ہے۔
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  ہسپتال جانا

 

 

 

 

 

 

 

اگر آپ بيمار ہيں يا آپکو چوٹ يا زخم پيش آۓ ہيں 
تو عالج اور ديکه بهال کيلئے آپ کو ہسپتال جانے 

عالج کی صورتيں  کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
دوائياں، آپريشن، سکين (ايکسرے) يا فزيو تهراپی 

  ۔ہو سکتی ہيں

  

  ہسپتال جانے سے پہلے

  پہلے آپکو آپکے داخلے کے بارے ميں خط ملے گا •

  پهر آپ پری ايڈمشن کلينک ميں جائيں گے •

کلينک ميں آپ سے آپکی صحت کے بارے ميں سوال  •
ميں بتايا  پوچهے جائيں گے اور آپکے عالج کے بارے

  جاۓ گا

اچها ہو گا کہ آپ اس موقع پر اپنے ہسپتال ميں قيام کے 
 بارے ميں سواالت پوچه ليں 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اگر آپکو سمجه نہ آۓ تو انٹرپريٹر (مترجم) مانگيں۔

  کونسی چيزيں ہسپتال ساته لے جانی چاہيئں:

  جرابيں ،سونے کيلئے کپڑے، بنيان جانگيہ وغيره •

ڈيوڈورنٹ، شيمپو، ٹوته پيسٹ اور ٹوته ن، صاب •
  ۔عينکبرش، کاسميٹکس،

  وه دوائياں جو آپ گهر ميں ليتے ہيں •

ميڈی کيئر کارڈ اور پرائيويٹ ہيلته کيئر کارڈ، اگر  •
  ہو تو

  ہيلته کيئر کارڈ •

 کيلئے چيزيںپڑهنے، ديکهنے اور سننے  •

 چيزيں يا زيور ساته نہ الئيں قيمتی •

  اپنی چيزوں پر اپنا نام لکهنا ياد رکهيں
 

: يہ کتابچہ خدمات فراہم کرنے والوں کيلئے نوٹ

ڈيپارٹمنٹ آف ہيلته کی اشاعت 'پيشنٹ فرسٹ' کے 

  ساته استعمال کيا جا سکتا ہے۔

  مجهے انٹرپريٹر کی ضرورت ہے

  _______________ ميری زبان يہ ہے

 شکريہ
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  ہسپتال جانا

 

  ہسپتال جانا
آپ ايمبولينس يا ٹيکسی سے ہسپتال جا 

کوئی دوست، رشتہ دار، سکتے ہيں يا 
   سنبهالنے واال آپکو لے جا سکتا ہے۔

تو اگر آپکے پاس ہيلته انشورنس نہ ہو 
استعمال کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے۔  ايمبولينس

اچها ہوگا کہ آپ بيسک ہيلته انشورنس 
کا خرچ اٹهاتی ہو۔ اگر  ايمبولينسرکهيں جو 

آپکے پاس ہيلته انشورنس نہ ہو ليکن آپکو 
تو آپکو ہو سنٹرلنک سے وظيفہ ملتا 

   ٪ خرچ دينا پڑتا ہے۔50کا  ايمبولينس

آپکو ايمبولينس کی فوری ضرورت ہو تو  اگر
  پر کال کريں۔ 000

  

  ہسپتال پہنچنے پر
آپکو ايک کمرے ميں لے جايا جاۓ گا جس ميں آپ کيلئے بستر 

غسلخانہ اور ٹائلٹ بهی ہو يا  ہوگا۔ ممکن ہے کمرے کے ساته
آپکو مشترکہ غسلخانہ اور ٹائلٹ استعمال کرنا پڑے۔ اگر شايد 

تو وہاں دوکان، کيفے اور عبادت کا کمره بهی يہ بڑا ہسپتال ہو 
  ہوگا۔

  

  نرس آپکو دکهاۓ گی کہ آپ اپنی چيزيں کہاں رکهيں گے۔

  ہوتا ہے۔ مہيااگر نرس کو بالنے کی ضرورت ہو تو کال بٹن 

  
آپ سے آپکی صحت کے بارے 

ه سواالت پوچهے جائيں چميں ک
گے اور آپ بهی سواالت پوچه 

  سکتے ہيں۔
گا کہ کيا  آپ سے پوچها جاۓ

آپ اپنا عالج کروانے کيلئے 
راضی ہيں۔ اسے "آگہی کے 

  ساته اجازت" کہتے ہيں اور يہ بہت اہم ہے۔

  
  اگر آپکو سمجه نہ آۓ تو انٹرپريٹر مانگيں۔

  

  سينٹ جان ايمبولينس کا خرچ

www.stjohnambulance.com.au/ 

ambulance-and-health-services/ 

metro-ambulance-service/ metro-

ambulance-fees  

ينٹ جان ايمبولينس کے بارے ميں سواالت س
  1222 9334 08کيلئے فون نمبر: 
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  جب آپ ہسپتال ميں ہوں

 

 

آپکے دوست اور رشتہ دار آپ سے ملنے آ سکتے ہيں  •
  (ليکن آرام کے اوقات ميں نہيں) 

آپ حالل، کوشر،  -پيش کيا جاۓ گا آپکو بستر پر کهانا •
 ويجيٹيرين يا گلوٹن سے پاک کهانا طلب کر سکتے ہيں

 بهوک يا پياس لگی ہو تو نرس کو بالئيں آپکواگر  •

 پ کتابيں اور رسالے پڑه سکتے ہيںآ •

 پ ہيڈفونز لگا کر ريڈيو يا ميوزک پليئر سن سکتے ہيںآ •

 رٹيبل گيمز يا ٹيبلٹس استعمال کر سکتے ہيںپ پوآ •

 پ اپنا فون استعمال کر سکتے ہيںآ •

 پ ٹی وی ديکه سکتے ہيں ليکن اس پر خرچ اٹهتا ہےآ •

  

  :ہسپتال ميں گرنے سے بچنا

 پہلے بيٹهيں اور پهر آہستہ آہستہ بستر سے نکليں •

 ل کرنے کيلئے کال بٹن دبائيںصمدد حا •

 گيلی جگہوں جيسے غسلخانے ميں محتاط رہيں •

 ہوںايسے جوتے پہنيں جو پهسلتے نہ  •

  اگر آپ گر جائيں تو مدد بالئيں •

  انفيکشن کو روکنا

کهانستے يا چهينکتے ہوۓ اپنا منہ اور ناک ڈهک  •
ليں اور بعد ميں صابن يا اينٹی بيکٹيريل واش سے 

 ہاته دهوئيں

گئے ٹائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد اوپر بتاۓ  •
 طريقے سے ہاته صاف کريں

 کہيںاپنے مالقاتيوں کو بهی ہاته صاف کرنے کو  •

نرسوں، ڈاکٹروں اور  •
دوسرے عملے سے کہيں 
کہ وه آپکو چهونے سے 

  پہلے اپنے ہاته صاف کريں 

 

  آپکی دوائياں

ی دوائياں گوليوں، قطروں آپک
اور سپرے، کريم اور مرہم، 

انہيلر، پٹی، انجيکشن اور امپالنٹ کی صورت ميں ہو 
  ۔سکتی ہيں

پہلے يہ يقينی بنائيں کہ آپکے ہسپتال سے جانے سے 
تمام دوائيوں کے بارے ميں آپکو سمجهايا جاۓ اور 

آپ نرس، ڈاکٹر يا کيمسٹ کی ہدايات کے مطابق 
دوائياں ليتے رہيں۔ پوچهيں کہ کيا لينا ہے اور کب 

  لينا ہے۔

اگر آپکو اپنی دوائيوں کے بارے ميں سمجه نہ 
  آۓ تو انٹرپريٹر مانگيں۔ يہ بہت اہم ہے۔
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  ہسپتال ميں ہوںجب آپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گهر جانا! يہ سب چيزيں چيک کريں

ے کو طاس فہرست کے ہر نق
  کرنے کيلئے مدد ليں۔ (√) چيک

گهر جانے سے پہلے يہ يقينی 
بنائيں کہ آپکے ڈاکٹر يا نرس 

  نے:

آپکے ڈاکٹر کيلئے آپکو ايک  ♦
  خط ديا ہے

آپکو ان دوائيوں کی فہرست دی ہے جو آپ ليں گے  ♦
(سرکاری ہسپتالوں ميں داخل مريضوں کو مفت 

  دوائياں ملتی ہيں) 

 بتايا ہے کہ آپکو گهر ميں کيا کرنا ہو گا آپکو ♦

جن دوسرے ٹيسٹوں کی ضرورت پڑ  آپکو ♦
 سکتی ہے، انکے بارے ميں بتايا ہے

بتايا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کب ملنے  آپکو ♦
 جائيں گے يا آؤٹ پيشنٹ کلينک کب آئيں گے

دی ہيں  دے آپکے ايکسرے اور وه چيزيں آپکو ♦
 جو آپ ہسپتال الۓ تهے

ضرورت ہو، آپکو گهر ميں خاص  آپکواگر  ♦
ضروريات جيسے سہارے کيلئے ريلنگ، وہيل 

چيئر اور آپکی خوراک کے بارے ميں معلومات 
 ںدی ہي

ان ورزشوں کے بارے ميں معلومات دی  آپکو ♦
 ہيں جو آپکو گهر ميں کرنے کی ضرورت ہے

اگر آپ ديہی ويسٹرن آسٹريليا ميں، پرته سے  ♦
مريضوں کيلئے مدد  آپکودور، رہتے ہيں تو 

دستخط شده کا  (PATS)کے ساته سفر کی سکيم 
  فارم ديا ہے

  

  يہ بهی يقينی بنائيں کہ ہسپتال نے:

نرسنگ ہوم ميں ديکه بهال کا انتظام کيا ہے  •
 Silver Chainجسکی ضرورت ہے مثال" 

ضرورت ہے تو آپکے گهر جانے  آپکواگر  •
 کيلئے ٹرانسپورٹ کا انتظام کيا ہے

ضرورت ہے تو گهر پر اسيسمنٹ  آپکو اگر •
  (جائزے) کا انتظام کيا ہے

  

  ان صورتوں ميں جلدی سے نرس کو بتائيں:

 آپکی طبيعت زياده خراب ہو جاۓ •

 آپکا سانس بہت تيز چل رہا ہو •

ہاته اور پاؤں بہت ٹهنڈے يا بہت گرم  آپکے •
 ہوں

 آپکو بہت گرمی لگ رہی ہو •

 ہوں يا غصے ميں ہوں اداسآپ  •

 آپکو بہت درد ہو •

 ہوآپکے خيال ميں آپکی دوائی مختلف  •

 آپکو بہت نيند آ رہی ہو •

 آپ خوفزده ہوں •
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  گهر پہنچنے پر

ہسپتال کے عملے گهر جانے سے پہلے 
  کو بتائيں

لگا يا اچها نہيں لگا۔  کہ آپکو ہسپتال ميں  قيام اچها
ہسپتال کا عملہ يہ جاننا چاہتا ہے۔ يا آپ ہسپتال ميں 

 Patient Liaison)مريضوں کے رابطہ افسر 

Officer) کو بتا سکتے ہيں۔  

ہسپتال ميں قيام سے مطمئن ہونے يا نہ ہونے کے 
مريضوں کے رابطہ بارے ميں ڈاکٹر، نرس يا 

سے بات کرنے کے بعد آپ انہيں بهی فون  افسر
  کر سکتے ہيں:

 

 3422 9221 کو WA ہيلته کنزيومرز کاؤنسل
  پر مفت کال 780 620 1800 ياپر فون کريں، 

مينٹل ہيلته ايڈووکيسی  سروس (ذہنی صحت 
پر فون  6300 6234حمايتی سروس) کو کی 

  پر مفت کال   057 999 1800کريں، يا 

   

  انٹرپريٹر استعمال کرتے ہيں يہ دونوں ادارے

 

 

  

  

  

  

  
  جب آپ گهر پہنچيں

 اپنی دوائياں ليتے رہيں •

آپ اداسی، اکيال پن يا غم و غصہ اگر  •
اپنے ڈاکٹر يا  محسوس کر رہے ہوں تو

 دوستوں اور رشتہ داروں کو بتائيں

 مدد مانگيں •

اپنی دوائياں بچوں کی پہنچ سے دور  •
 رکهيں

 محتاط رہيں تاکہ آپ گر نہ جائيں •

 ہدايات کے مطابق ورزشيں کريں •

  کهائيں اچهی غذا •

 خوب پانی پيئيں •

 آرام کريں •
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  فرائضصحت کی ديکه بهال کيلئے حقوق و 
 

 

 

صحت کی ديکه بهال کيلئے آپکے حقوق 
  يہ ہيں:

 کيا جاۓ آپکے ساته احترام کا سلوک •

 آپ انٹرپريٹر طلب کر سکتے ہيں •

آپکو معلومات اس طرح دی جائيں کہ آپ  •
 سمجه سکتے ہوں

 آپ سواالت پوچه سکتے ہيں •

کہ عالج پر آپکو کتنا خرچ  آپکو بتايا جاۓ •
 کرنا پڑے گا

 ديکه سکتے ہيں آپ اپنے طبی ريکارڈ •

آپ عالج کے بارے ميں آگہی کے ساته  •
  اجازت ديں

 آپکو معلومات سمجهنے کيلئے وقت ملے •

  آپکی تفصيالت کو راز ميں رکها جاۓ •

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آپکے فرائض ميں سے کچه يہ ہيں کہ:

            

 آپ اپائنٹمنٹ کيلئے وقت پر آئيں •

 عملے کا احترام ظاہر کريں •

 رہی ہوں، انکے بارے ميں طبی عملے کو بتائيں آپکو جو بهی بيمارياں •

استعمال دوائيوں بارے ميں طبی عملے کو بتائيں، روايتی  زير اپنے •
 دوائيوں اور جڑی بوٹيوں سے بنی دوائيوں سميت

 اگر آپ کو سمجه نہ آ رہی ہو تو انٹرپريٹر مانگيں۔ •

 ہدايات پر عمل کريں •
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  رابطہ کريںہم سے 

 

   WA ہيلته کنزيومرز کاؤنسل

Unit 6 Wellington Fair 

40 Lord Street 

EAST PERTH WA 6004 

ABN 87 841 350 116 

  :خدمات

 ايڈووکيسی (حمايت) •

 صارفين اور معاشرے کيلئے کام •

 تہذيبی تنّوع کے پروگرام •

 تحقيق اور پاليسی •

   يا 3422 9221: فون

  780 620 1800 مفت کال:

 www.hconc.org.au: سائيٹويب 

 Info@hconc.org.au: ای ميل

  

  آپ ہميں فيس بک پر بهی پائيں گے!

www.facebook.com/hconcwa/ 

  
آپ مريضوں کی راۓ کے اس ويب سائيٹ پر اپنے 

تبصرے بهی مہيا کر سکتے ہستال کے تجربے پر 
  ہيں:

https://www. 

patientopinion.org.au/services/wa 

اس پيج پر سب سے اوپر آپ اپنی زبان ميں ترجمہ 
پر فون  1300662996 سکتے ہيں۔ يا طلب کر بهی

  کريں۔

اس رہنمائی کی تياری ميں ہم ان کی مدد اور آراء 
  :کيلئے بہت شکرگزار ہيں

Karen Lipio (WA Country Health Services 

Health Promotion Officer for CALD) and 

the Multicultural DHAC in Katanning 

Danielle Eaton, North Metropolitan 

Health Service 

Ljiljana Djordjevic (Pathways Advisor), 

participating students and staff, AMEP 

(Adult Migrant English Program) South 

Metropolitan TAFE  

"ہسپتال جانا" تہذيبی تنوع کے پروگرام کی کتابچہ 
  نے تيار کيا ہے۔ Louise Fordمينيجر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ہيلته کنزيومرز کاؤنسل اس کتابچے کی تياری ميں 

ورکنگ گروپ  ٹڈيپارٹمنٹ آف ہيلته اور پيشنٹ فرس
  کی مدد کی معترف ہے۔

 


