
 

 
 

 معلومات کے لیئے مریض سلسلے میں کے طور پر رجوع کروائے جانے فوری

 کیوں رجوع کروایا ہسپتال کو آپ نے ڈاکٹر کے دانتوں یا پی جیکہ آپ کے  ہے کرتا وضاحت اس امر کی پرچہ معلوماتی یہ

 ۔ہے ضرورت کی کرنے کیاکو  آپ، اس سے کیا مراد ہے اور ہے

 

 ہے؟ گیارجوع کیوں کروایا  پر طور فوری سے ہسپتال ُمجھے

کے  آپ ر کے خیال میںڈاکٹ کے دانتوں یا پی جیآپ کے  کہ ہے گیا رجوع اس لیئے کروایا پر طور فوری سے ہسپتال آپ کو

 ان ایک سپیشلسٹ سے رجوع کروایا ہے۔ اُنھوں نے آپ کواور  ہے ضرورت کی تفتیش مزید پر طور فوری کی عالماتطبی 

 جن میں سرطان کے امکانات بھی شامل ہیں۔ ہے سکتا جا کیا منسلک کو ُبہت سی عام بیماریوں سے عالمات

 

سے ایک  ہسپتال اندر اندر کے ہفتوں دو کو آپ پر کیا گیا ہے اس لیئےبنیادوں  ہنگامیرجوع کرنے کا یہ عمل  کیونکہ

 ۔گی جائے کی پیشکش کیاپوائنٹمنٹ 

 

 ہے؟ ہے کہ ُمجھے سرطان کیا اس کا مطلب

 زیادہ فوری طور پر رجوع کیئے جانے والے. ہے کو سرطان آپ کہہے  نہیں یہ مطلبفوری طور پر رجوع کیئے جانے کا 

 فوری کے لیئے رجوع کروایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے دیکھنے کو ماہر ایک کو آپ. ہے ہوتا نہیںلوگوں کو سرطان  تر

 ہیں۔ کیا تا کہ یہ اخذ کیا جا سکے کہ آپ کے طبی آثار کی وجوہات  ہے ضرورت کی جانے ےئکی ٹیسٹ کچھ پر طور

 

اسی صورت  امکان کا ہونے مؤثر زیادہکا زیادہ سے  عالج ابتدائیتو  ہے جاتی کی تشخیص سرطان کی وقت اس اگر آپ میں

کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ اس کی تشخیص جتنی جلدی ممکن ہو کی جائے۔ اور اسی لیئے یہ ضروری ہے کہ  ہےمیں 

 جائے۔ دیکھا آپ کو  اندر اندر کے ہفتوں 2آپ کو رجوع کیئے جانے کے 

 

 ہے؟ ضرورتکرنے کی  کیا مجھے

 درست پتہ، ٹیلی فون نمبر اور موبائیل نمبر  کا آپکے پاس  ڈاکٹر کے دانتوں یا پی جی بنائیں کہ آپ کے یقینی کو اس بات

 موجود ہوں۔

 میں ہفتوں دو اگلے آپاگروں۔ ہ دستیاب لئے کےاپوائنٹمنٹ  ایک اندر کے ہفتوں دو اگلے آپ بنائیں کہ اس امر کو یقینی 

 .بتائیں کے ڈاکٹر کو دانتوں یا اپنے ڈاکٹرتو ہیں نہیں کر سکتے شرکت میں اپوائنٹمنٹ ایک

 بتائیں ہمیں پہلے سے اپنی اپوائنٹمنٹ میں ہسپتال مہربانی برائے تو ہو ضرورت کی مترجم ایک کو آپگر  ا. 

  اس کے لیئے حاضر ہوں تا کہ آپ کی  آپ ضروری ہے کہہنگامی اپوائنٹمنٹ کو تسلیم کر لیں گے تو یہ  اس آپجب

 صحت کی دیکھ بھال میں تاخیر نہ ہو۔

  کے دانتوں یا ڈاکٹر کو واپس آپ کے آپ تو ہوتے ہیں نہیں حاضر کی اپوائنٹمنٹ کے لیئے ہسپتال اپنیپر مواقع دو آپاگر 

آپ کی جگہ کسی اور کو اپوائنٹمنٹ دی جا سکے۔ عالج کے لیئے تا کہ  ڈاکٹر سے رجوع کروایا جائے گا۔ 



 

 
 
 
 

 اس کے بعد کیا ہوگا؟

 ایک اپوائنٹمنٹ کی پیش کش کریں گے۔  ٹیلیفون بذریعہ وں کے اندر خط لکھ کر یاچند دن کو آپوالے  ہسپتال

اگر آپ کو اپنے جی پی یا دانتوں کے ڈاکٹر سے مالقات کرنے کے ایک ہفتہ کے اندر اپوائنٹمنٹ کے بارے میں 

 گئی۔کوئی اطالع نہ ہو تو اُن کو بتائیں کہ آپ کو ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں دی 

 

 اپنی آپ اگر ۔اس کے لیئے حاضر ہوں آپ ضروری ہے کہتو یہ  دے دی جاتی ہےہنگامی اپوائنٹمنٹ  کو ایکآپ جب 

کو  آپ بعد کے اس. کریں مطلع پر طور فوری کو ہسپتال تو اس اپوائنٹمنٹ کے لیئے حاضر نہ ہو سکتے ہوں

 .ہوگا کرنا بندوبست لئے کے اپوائنٹمنٹ متبادلایک 

 

 گا؟ ہو کیا میں ہسپتال

 وک آپ ایک سپیشلسٹ کو دیکھیں گے جو پر طور عام آپ کی اپوائنٹمنٹ دی جائے گی تو ہسپتال کو آپجب 

جن ہے  سکتی پڑ ضرورت کی لینے ٹیسٹ مزید کچھآپ کے ۔ یں گے کہ آگے کیا ہو گاد معلومات مزید کچھ

سے آپ کے جی پی یا دانتوں کے ڈاکٹر اور سپیشلسٹ آپ کے طبی آثار کے بارے میں مزید جان سکیں گے۔ 

بتایا جائے  پیشگی کو آپاس کے بارے میں  تو ہوئی ضرورت کی ٹیسٹ کسی دوران کےاگر آپ کی اپوائنٹمنٹ 

رائے مہربانی اس امر کو یقینی بنائیں گا۔ اس لیئے آپ کو اپوائنٹمنٹ سے قبل اگر کوئی ہدایات دی جاتی ہیں تو ب

 کہ آپ اُن پر عمل کریں۔ 

 

اگر آپ کو اس بات کی فکر ہو کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کے دوران آپ کی صحت کے بارے میں جو ُکچھ بتایا 

 کو رکن کے خاندان یا دوست ایک ساتھ اپنے آپ صیح طرح سے سمجھ نہ سکیں اورشاید آپ  اُسےجائے گا 

 تو آپ باخوشی ایسا کر سکتے ہیں۔النا چاہیں 

 

 ؟پوچھنا چاِہیں گے سوال کوئیکیا آپ 

 یا سرجریکی  پی جی تو ہیں خدشات یا سوال کوئی میں بارےسے رجوع کیئے جانے کے  ہسپتال ےک آپ اگر

اور اُس فرد سے بات کرنے کے لیئے درخواست کریں جنہوں نے آپ کو رجوع  کریں کال کو ڈاکٹر کے دانتوں

 کروایا ہو۔


