شًدگی هحدود کسًیوالی ثیوبزی؟
تعبون کی ضرورت ہے؟
کیب آپ یب آپ کی دیکھ ثھبل هیں کوئی شًدگی هحدود کسًےوالی ثیوبزی ظے ًوٹ زہب ہے؟ اگسآپ کو ثیوبزی ظےهتعلق
اذیت ًبک جعوبًی اوزجرثبتی هشکالت ظےًوٹٌے یب عالج کےاثسات کےحوالے ظے هدد کی ضسوزت ہے تو
خصوصی پبلی ایٹو(دزد کن کسًےوالی) دیکھ ثھبل کی خدهبت هدد کےلیے هوجود ہیں۔
ہن آپ کی هٌدزجہ ذیل کےحوالےظے هدد کسظکتےہیں:
جعوبًی عالهبت جیعب کہ دزد ،ثیوبزی اوزظبًط لیٌےکی هشکالت
جرثبتی هشکالت جیعب کہ هبیوظی اوزثے چیٌی
جرثبتی ،دیٌی ،ثےدیٌی اوزهرہجی خیبالت کےاظہبزکےلیےجگہ فساہن کستےہوئےزوحبًی دیکھ ثھبل
ظوبجی هعبهالت جیعب کہ زشتہ دازاى ،زشتہ دازی ظےهتعلق خدشبت اوزعولی هعبهالت کےلیےهدد
آپ اپٌےڈاکٹس ،ضلعی ًسض یب ہعپتبل کی ٹین ظےثبت چیت کسکےاض ثبزے هیں هصید جبى ظکتےہیں۔

لیڈز پبلی ایٹو کیئرکی ویب سبئٹwww.leedspalliativecare.co.uk :
لیڈش پبلی ایٹو کیئسویت ظبئٹ آپ کو هعلوهبت اوزهشوزہ ثھی هہیب کسظکتی ہے۔ یہ ہوظپبئط (ثیوبزوں کی اقبهت گبہ)
کی طسف ظےدظتیبة دیکھ ثھبل کی تفصیالت ثیبى کستی ہے ،آپ کی اپٌےگھسیب ہعپتبل هیں کیعےهدد اوز دیکھ ثھبل
کی جب ظکتی ہے اوز ثہت کچھ اوز۔۔۔
آپ کےگھرپردیکھ بھبل اورآؤٹ پیشنٹس (بیرونی مریضبن جو داخل نہ ہوں)
ظیٌٹ گیوبشاوزویٹ فیلڈش ہوظپبئعصکی خصوصی هبہس ٹیویں اضبفی هدد هہیب کسًےکےلیےآپ کےڈاکٹساوزضلعی ًسض
کےظبتھ هل کسکبم کستی ہیں۔ شہسثھس هیں آؤٹ پیشٌٹط خدهبت ثھی هہیب کی جبتی ہیں۔
ہسپتبل میں دیکھ بھبل
ایک خصوصی هبہسٹین آپ کی ثیوبزی اوزاض کےاثسات کےحوالےظےهشوزہ اوزهدد فساہن کسًےکےلیےآپ
کےہعپتبل کےڈاکٹساى اوزًسظوں کےظبتھ هل کسکبم کستی ہے۔ تفصیالت کےلیےثسائےهہسثبًی اپٌے /اپٌی ًبهصد ًسض
ظےثبت کسیں۔
کسی ہوسپبئس کی طرف سےدیکھ بھبل
ظیٌٹ گیوبشاوزویٹ فیلڈش ہوظپبئعصآپ کو هٌدزجہ ذیل طسیقوں ظےتعبوى کی پیش کش کسظکتےہیں:
داخل هسیض کی دیکھ ثھبل (اى پیشٌٹ کیئس)
دى کےوقت ہوظپبئط کی طسف ظےدیکھ ثھبل (ڈے ہوظپبئط کیئس)
هعبشستی تعبوى (کویوًٹی ظپوزٹ)
ثیسوًی هسیضبى کےلیےخدهت (آؤٹ پیشٌٹ ظسوض)
خبًداى  /دیکھ ثھبل کسًےوالےکےلیےتعبوى (فیولی /کیئسزظپوزٹ)
کعی عصیصکی فوتیدگی کےصدهےظےًوٹٌےهیں هدد (ثیسیوهٌٹ ظپوزٹ)

توبم خدهبت هفت هہیب کی جبتی ہیں۔ اگسآپ اى خدهبت تک زظبئی کسًب چبہیں تو ثسائےکسم اپٌےجی پی ،ضلعی ًسض یب
ہعپتبل کی ٹین ظےثبت کسیں۔
اض ویت ظبئٹ کو لیڈشهیں ایي ایچ ایط اوزہیلتھ ایٌڈ ظوشل کیئستٌظیووں کی طسف ظے تعبوى فساہن کیب جبتب ہے .یہ پبلی ایٹوکیئسهسیضبى ،اى کےخبًداًوں اوز
دیکھ ثھبل کسًےوالوں کو هوکٌہ طوزپسثہتسیي دیکھ ثھبل اوزتعبوى فساہن کسًےکےہدف کےظبتھ شساکت دازی کےظبتھ هل کسکبم کستےہیں۔

