
 

 فوری ریفرلز کے بارے میں مریضوں کے لیے معلومات

س نے  اس معلوماتی پرچے میں یہ وضاحت دی گئی ہے کہ آپ ےک ڈینٹیسٹ یا آپٹومیٹر
، اس کا مطلب کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا  آپ کو ہسپتال یک جانب کیوں ریفر کیا ہے

 چاہیں 

 
؟   مجھے کیوں فوری طور پر ہسپتال ریفر کیا گیا ہے

سٹ یہ سمجھتا ہے  ، کیونکہ آپ کا ڈینٹیسٹ یا آپٹومیٹر لیے ریفر کیا گیا ہے آپ کو فوری طور پر اس 
، لٰہذا اس نی آپ کو اسپیشلسٹ ےک پاس ریفر کیا  کہ آپ یک عالمات یک مزید تشخیص ہونی چاہیے

۔ ۔ ہے لیے آپ اپنا چیک اپ جلدی ہو جانی یک توقع کر سکیے ہیے  اپیی مسئےل یک تشخیص ےک 

 
؟  کیا اس کا مطلب ہے کہ مجھے کینرس ہے

۔ فوری   ان عالمات کا تعلق کئی عام بیماریوں ےس ہو سکتا ہے جن میے کینرس کا امکان بیھ شامل ہے
  ریفرل واےل زیادہ تر لوگوں کو کینرس نہیے ہوتا۔

 
، تو جلدی تشخیص کو یقیئی بنانی ےس کینرس کا عالج زیادہ مٔوثر  اگر کینرس یک تشخیص ہو جانے ہے

۔   ثابت ہونی کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور ییہ وجہ ہے کہ آپ کا معائنہ جلدی کیا جانا اہم ہے

 
، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہسپتال میے دو ہفیے ےک اندر اندر مقررہ  چونکہ یہ ایک فوری ریفرل ہے

۔  مگر یہ ایک ہفیے ےک اندر اندر بیھ ہو سکئے ہے
ی

تشخیص کا   اپوائنٹمنٹ یک پیشکش یک جانی یک
لیے دستیاب لیے آپ کو اگےل چار ہفتوں ےک دوران مزید ٹیسٹوں ےک  رہیی یک  عمل جلدی مکمل کرنی ےک 

۔ ورت ہو سکئے ہے   ضی

 
 

؟ ورت ہے سٹ کو کیا جاننے یک ضے   آپ ےک ڈینٹیسٹ یا آپٹومیٹر

سٹ ےک پاس آپ کا درست پتہ اور  • اس بات کو یقیئی بنائیے کہ آپ ےک ڈینٹسٹ یا آپٹومیٹر
ٹییل فون نمٹر بشمول آپ ےک پاس موبائل نمٹر ہونی یک صورت میے وہ بیھ موجود ہو 

 ہسپتال آپ ےس بذریعہ ٹییل فون رابطہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ

اگر آپ اگےل دو ہفتوں ےک دوران اپوائنٹمنٹ پر نہ پہنچ سکیے ہوں، تو براہ کرم اپیی ڈینٹیسٹ  •
سٹ کو بتائیے    یا آپٹومیٹر

سٹ کو بتائیے اور وہ  • ورت ہو، تو براہ کرم اپیی ڈینٹیسٹ یا آپٹومیٹر جم یک ضی اگر آپ کو مٹے
لیے اس کا بند  آپ ےک 

ی
 وبست کر دیں ےک

اگر آپ یک ہسپتال یک جانب ےس دو ہفتوں ےک اندر اپوائنٹمنٹ ےط نہ ہو، تو براہ کرم اپئی  •
سٹ پریکٹس ےس رابطہ کریں   ڈینٹسٹ یا آپٹومیٹر

 
 کیا ہو گا؟

ے
  آگ

 
۔

ی
سٹ پریکٹس آپ یک تفصیالت کو ہسپتال یک جانب بھیجر یک ہسپتال  آپ یک ڈینٹیسٹ یا آپٹومیٹر

 
ی

پھر آپ ےس اپوائنٹمنٹ ےط کرنی کیلیی رابطہ کرے گا، ہسپتال مقررہ مالقات ےک متعلق آپ کو اضاف



 

، بشمول کونی ےس ٹیسٹس ےک جن کا آپ یک مالقات ےک دن کروانی کا  معلومات بیھ بھیج سکتا ہے
۔   امکان ہو سکتا ہے

 
، تو پھر آپ کا مالقات  ۔جب آپ اپئی تاری    خ پر متفق ہو جائیے وری ہوتا ہے اگر آپ  پر جانا بہت ضی

مقررہ اپوائنٹمنٹ پر نہ جا سکیے تو براہ کرم اپیی تصدیقے خط پر دییی گیی نمٹر پر کال کر ےک ہسپتال 
 مطلع کریں۔

ً
 کو فورا

 
  ہسپتال میں کیا ہو گا؟

 
 یا کونی 

ی
جب ہسپتال میے آپ یک اپوائنٹمنٹ ہو، تو آپ عام طور پر کیس ماہر ےس ملیے ےک

۔
ی

اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ ےک دوران کونی ٹیسٹ کروانی ہونی تو آپ کو   تشخییص ٹیسٹ کروائیے ےک
۔  ہدایات پر عمل کو یقیئی بنائیے

ی
 بتا دیا جانی گا، لٰہذا براہ کرم دی جانی وایل پیشگ

ی
 پیشگ

ر آپ اپنا کونی دوست یا رشتہ دار اپیی ہمراہ النا چاہیے تو ال سکیے ہیے کیونکہ اگر آپ کو میڈیکل اگ
۔

ی
، تو وہ آپ کو سمجھانی میے مدد کرے گا/یک   ٹیم یک کونی بات سمجھ نہ آنے ہونی

 
؟  سواالت ہیں

ی
  کوت

تو براِہ کرم اس اگر اپنے ہسپتال میں ریفرل کے حوالے سے آپ کے کوئی خدشات یا سواالت ہوں، 

شخص سے بات کرنے کے لیے اپنے ڈینٹیسٹ یا آپٹومیٹرسٹ کو کال کریں جس نے آپ کو ریفر 

 کیا تھا۔

 
  مزید معلومات کے لیے مفید ِلنکس

 
https://www.cancerresearchuk.org/ 
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support 
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