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جبًوروں کی هصٌوعبت طے
حبصل کی جبًیوالی ادویبت

فبرهیظی

هشیط کی هعلوهبت

ہوبسی عشوعض عے هتؼلك آپ کے تجشثے کے ثبسے هیں
عٌٌب ًہبیت اہن ہے کیوًکہ اط کب هطلت ہے کہ ہن اپٌے ػولے
کو تؼشیف کے ثبسے هیں ثتب عکتے ہیں اوس جہبں ظشوسی
ہو ثہتشیب ال عکتے ہیں۔
آپ کیب عوچتے ہیں اط ثبسے هیں دسج ریل پش ای هیل کش
کے ہویں ثتبئیںyourexperience@rothgen.nhs.uk :

اگش آپ کو یہ دعتبویض کغی اوس صثبى ،ثڑے پشًٹ ،ثشیل ،آڈیو
یب آعبى پڑھٌے کی وظغ هیں هطلوة ہے ،تو ثشاٍ هہشثبًی
ہوبسے صذت کے ًگہذاؽت هہیب کشوں کو کہیں*

جب آپ ہظپتبل
تشزیف
هیں
الئیں تو اپٌی
اپٌے
ادویبت
ہوزاٍ الئیں
تجویض کشدٍ ادویبت
ادویبت جو آپ ًے
خشیذی ہیں
هتجبدل اوس ًجبتبتی
ادویبت
اًہیلشص

*ًگہداشت صحت هہیبکبروں کے لئے ًوٹ:
تشجوہ ؽذٍ  /ایضی سیڈ ًگہذاؽت صذت کی هؼلوهبت کب هبخز ایشی
ریڈ کی ویب طبئٹض ہو عکتی ہیں جي کب ایک کتبثچہ کی ػمجی جبًت
اًذساج ہے یب اًہیں ہوبسی تشجوہ کی کوپٌی پزل لٌگوئظٹکض
( )Pearl Linguisticsعے ساثطہ کش کے دبصل کیب جب عکتب ہے۔
پزل لٌگوئظٹکض ( )Pearl Linguisticsاى عبئٹ پش تالػ کے
اختیبس کے رسیؼے اط تک سعبئی کی جب عکتی ہے۔

جبًوروں کی هصٌوعبت طے حبصل کی جبًیوالی ادویبت

کوى طی ادویبت جبًوروں کی هصٌوعبت پز هشتول ہوتی
ہیں؟
هتؼذد ادویبت جبًوسوں ،ػبم غوس پش عوسوں یب گبئیوں عے
دبصل کشدٍ اجضاء پش هؾتول ہوتی ہیں۔ اى هیں ؽبهل ہیں:
lخوى کے لوتھڑے ثٌٌے کو سوکٌے یب اط عے ثچٌے
کے لئے ہیپیشیي لغن کی ادویبت
lثؼط اًغولیٌض
lپٌکشیبٹک اًضائن عپلیوٌٹظ
®
lMMR vax PRO
(خغشٍ ،کٌپیڑے اوس جشهي خغشٍ کی ویکغیي کی ایک
لغن)
lلجل اص ولت پیذا ہوًیوالے ثچوں کے پھیپھڑوں کی پیؼ
سفت هیں هذد کے لئے ػالج
lجیالٹي کیپغولض
کچھ هشیعوں کے لئے اط کے هعوشات ہو عکتے ہیں
جیغے کہ هغلوبى ،یہودی ،ثذھ ،ہٌذو ،عکھ ،عجضی
خوس ،اوس ویجٌض۔
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هیزے عقبئد هجھے وٍ ادویبت لیٌےکی اجبست ًہیں دیتے
جي کب هبخذ جبًور ہیں۔
ہن عوجھتے ہیں کہ آپ کو اى هصٌوػبت هیں عے کغی کے
عبتھ ػالج لجول کشًے هیں تذفظبت ہو عکتے ہیں۔
هثبل کے غوس پش:
ایک ػووهی اصول کے غوس پش ،هغلوبًوں کو خٌضیش کے
گوؽت کی کغی ثھی ؽکل کی اجبصت ًہیں ہے لیکي جت
کوئی هٌبعت هتجبدل هوجود ًہ ہو اوس صذت هیں ثگبڑ کب
خذؽہ ہو تو اعالهی لواًیي عوسوں عے دبصل کشدٍ ادویبت
کی اجبصت دے دیتے ہیں۔ اعالهی لبًوى کے اصولوں هیں
عے ایک ثیبى کشتب ہے کہ" ،ظشوسیبت هوبًؼت پش دبوی
ہیں"۔
ثشغبًیہ کی هغلن کوًغل هغلوبى هشیعوں کی اط هؼبهلے
پش ثبت چیت کشًے کے لئے دوصلہ افضائی کشتی ہے کہ وٍ
اپٌے همبهی هغلوبى اهبم/ػبلن عے هؾوسٍ دبصل کشیں۔
یہودیت هیں عوس کب گوؽت غزا هیں عختی عے دشام ہے لیکي
کھبًے اوس صثبًی غوس پش ًہ لی جبًیوالی ادویبت کو 'کھبًے'
کے غوس پش ًہیں عوجھب جبتب ہے۔ اط غشح عے اًجکؾٌض
کے علغلے هیں کوئی پبثٌذیبں ًہیں ہیں۔ ثیوبس هشیط هیں،
عوس عے اخز کشدٍ ادویبت کی اجبصت ہے اگش اعے 'خوسدًی'
ًہ عوجھب جبئے۔
اگش کوئی ؽک ہو تو ایک ػبلن عے هؾوسٍ کشیں۔
عجضی خوس اوس ویگٌض هیں جبًوسوں عے دبصل کشدٍ
ادویبت عے هتؼلك تذفظبت ہوًے کب اهکبى ہے۔
آپ اپٌے ڈاکٹش ،فبسهبعغٹ یب اگش هٌبعت ہو تو اپٌے هزہجی
سہٌوب کے عبتھ اى هغبئل پش ثبت چیت کش عکتے ہیں۔
4

کیب کوئی هتببدل هوجود ہیں؟
دیگش ادویبت دعتیبة ہو عکتی ہیں۔ کچھ صوستوں هیں ،دیگش
ادویبت دعتیبة ہیں لیکي ہو عکتب ہے وٍ اتٌی هؤثش ًہ ہوں ،یب
آپ کے لئے هوصوں ًہ ہوى ،یب اى کے کچھ هعش اثشات ہوں۔
دیگش صوستذبل هیں کوئی هتجبدل ًہیں ہیں۔
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هتببدل کیب ہیں؟
lہیپبریي قظن کی ادویبت :ثؼط صوستوں هیں آپ ایک
ػالج کشا عکتے ہیں جظ کب هبخز عوس ًہیں ہیں۔ دیگش
صوستوں هیں ایک هتجبدل ہو عکتب ہے ،لیکي ہو عکتب
ہے یہ آپ کے لئے هوصوں ًہ ہو ،یب اتٌب هوثش ًہ ہو ،یب
اط کے صیبدٍ ظوٌی اثشات ہو عکتے ہیں۔ دیگش
صوستذبل هیں کوئی هتجبدل ًہیں ہے۔ اپٌے ڈاکٹش یب ًشط
عے ثبت چیت کشیں۔
lاًظولیي :صیبدٍ تش لوگوں کب ػالج اًغبًی اًغولیي عے کیب
جبتب ہے۔ اگش آپ جبًوسوں کی اًغولیي عے تجذیل کشتے
ہیں تو خوساک کی همذاس کو تجذیل کشًے کی ظشوست
ہو عکتی ہے اوس آپ کو صیبدٍ کثشت عے اپٌے خوى کی
ؽکش/ؽوگش کی پڑتبل کشًب پڑ عکتی ہے۔
lپٌکشیبط کے اهشاض کے ػالج کے لئے ادویبت:
کوئی هتجبدل ػالج دعتیبة ًہیں ہیں۔
( lMMRخظزٍ ،کٌپیڑے اور جزهي خظزٍ) کی
ویکظیي :ایک ویکغیي جظ کے کوئی اجضاء ًہیں
ہیں ،جغے عوسوں عے دبصل کیب گیب ،دعتیبة ہے۔
اط اختیبس کے ثبسے هیں اپٌے ڈاکٹش عے پوچھیں۔
lقبل اس وقت پیدا ہوًیوالے بچوں کے پھیپھڑوں کی پیش
رفت هیں هدد کے لئے عالج اط علغلے هیں صشف دو
ادویبت دعتیبة ہیں۔ ایک کب هبخز عوس ہیں ججکہ دوعشی
هب خز گبئیں ہیں۔
lجیالٹي کیپظولش فبسهبعغٹ عے پوچھیں اگش آپ کی
دوا کی کوئی اوس ؽکل هوجود ہے جیغب کہ ثصوست
ؽشثت۔
اگش ًہیں ،تو ہن آپ کو اًہی اثشات کے عبتھ ایک ویغی ہی
دوا دیٌے کے لبثل ہو عکتے ہیں۔
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هیں هشید هعلوهبت کہبں طے حبصل کز طکتب ہوں؟
اگش آپ اپٌی ادویبت هیں عے کغی کے ثبسے هیں تؾویؼ
سکھتے ہیں ،تو ثشاٍ هہشثبًی اپٌی ًشط ،دایہ یب ڈاکش عے ثبت
کشیں جو اط ثبسے هیں آپ کی ایک فبسهبعغٹ یب هزہجی سہٌوب
کے عبتھ ثبت کشًے کب ثٌذوثغت کش عکتے ہیں۔
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ہن طے کیظے رابطہ کزیں
ادویبت هعلوهبت کی ہیلپ
الئي
ٹیلیفوى 01709 424337
طوئچ بورڈ
ٹیلیفوى 01709 820000
هفید رابطہ ًوبز
اگز ایک ہٌگبهی صورتحبل ًہیں
ہے ،تو ایک A&Eجبًے طے
پہلے ،بزاٍ هہزببًی ایک فبرهیظی
کے اطتعوبل پز غور پز کزیں یب
 NHS 111پز کبل کزیں۔
 NHS 111طزوص
ٹیلیفوى 111
صحت کی هعلوهبت
ٹیلیفوى 01709 427190
طگزیٹ ًوشی چھوڑًے کی
خدهبت
ٹیلیفوى 01709 422444
A&E
ٹیلیفوى 01709 424455
بعد کے اوقبت کے لئے ،اپٌی
طزجزی طے رابطہ کزیں
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ایشی ریڈ ویب طبئٹض
www.easyhealth.org.uk
www.friendlyresources.org.uk
www.easy-read-online.co.uk

مفید ویب طبئٹض
www.therotherhamft.nhs.uk
www.nhs.uk
www.gov.uk
www.patient.co.uk

ہن آپ کے تبصزوں کی قدر کزتے ہیں
اگش آپ ہوبسی هہیب کشدٍ خذهبت کے
ثبسے هیں کوئی تجصشٍ یب تذظبت
سکھتے ہیں تو ثشاٍ هہشثبًی ہویں ثتبئیں،
یب هتجبدل غوس پش آپ هشیط تجشثہ کی
ٹین عے ساثطہ کش عکتے ہیں۔
هزیض تجزبہ ٹین
The Oldfield Centre
The Rotherham NHS
Foundation
Trust Rotherham
Hospital
Moorgate Road
Rotherham
S60 2UD
ٹیلیفوى01709 424461 :
پیش تب جوؼہ
 9.00ثجے صجخ عے  4.00ثجے
ؽبم
ای هیل:
yourexperience@rothgen.nhs.u
k

هڈیبسک ؽبئش ہوعپٹلض  NHSٹشعٹ کی جبًت عے تخلیك کشدٍ دعتبویض عے اخز کشدٍ۔ تذشیش کشدٍ ثطوس جٌبة اعٹیفي پوکو ( Mr
( )Stephen Pokuکٌغلٹٌٹ اوثغٹیٹشک ایٌڈ گبئٌی)  01709 424190کشعٹیٌب ڈیضیلیک (( )Christina Dezelakادویبت هؼلوهبت
فبسهبعغٹ)  01709 424126اوس هذوذ دغیي (( )Mahmood Hussainهغبوات اوس تٌوع کب هؾیش) ً 01709 427686وهجش
2010۔ دوہشائی هئی  ،2012دعوجش 2015۔ دوہشائی واجت دعوجش 2017۔ وسژىThe Rotherham NHS Foundation © 3.0. :
 .Trust 2015جولہ دموق هذفوظ ہیں۔
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ہظپتبل عبئٹ پالى

رودرہین ثٌیبدی ساعتے
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پبئیذاس جٌگالت  /کن کلوسیي
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رودرہیم ہسپتال مورگیٹ روڈ رودرہیم
S60 2UD
ٹیلیفون 01709 820000
www.therotherhamft.nhs.uk

