ایلنگ ہسپتال میں چلڈرنزسروسزجون میں
تبدیل ہوجائیں گی۔
ایلنگ ہسپتال میں چلڈرنزسروسزمیں کچھ تبدیلیوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
یہ پرچہ اہم تبدیلیوں کی وضاحت کرتا ہےلیکن برائےمہربانی ہماری خدمات معمول کےمطابق  30جون 2016تک
استعمال کرنا جاری رکھیں۔

وہ خدمات جوایلنگ ہسپتال میں ہی
رہیں گی۔

ایلنگ ہسپتال کےلئےنئی خدمات

سروسز 30جون  2016کو بند
ہوجائیں گی۔

پیڈیاٹرک ارجنٹ کیئر جوارجنٹ
کیئرسنٹرکی طرف سےمہیا کی
جاتی ہے۔

کنسلٹنٹ لیڈ پیڈیاٹرک ریپڈ ایکسس
کلینک
ایسےبچوں کےلئےجی پیزکوتیزی
کے ساتھ ماہرین خصوصی
کےمشورےتک رسائی اوربروقت
اپائنٹمنٹس مہیا کرتےہوئےجنہیں
 48گھنٹوں کےاندرکسی
ماہرخصوصی کی طرف
سےدیکھے جانےکی ضرورت
ہے۔.

چلڈرنزان پیشنٹ وارڈ
16بیڈز ،بشمول  4ڈے اسیسمنٹ
بیڈزکے۔ اس وقت کسی بھی وقت
 10سے 12بچوں کی ان پیشنٹس
کےطورپردیکھ بھال کرتا ہے۔

جنرل پیڈیاٹرک آؤٹ پیشنٹ
سروسز
اس کامطلب ہسپتال کلینکس بمع
ذیابیطس اوردمہ کےلئےکمیونٹی
کلینکس ہیں۔
غیرہنگامی نوعیت ،کم شدت
کےلئےڈے کیئرسروسز جیسا کہ
کچھ سرجری ،مینٹل ہیلتھ
اورفزیوتھراپی۔

کنکٹنگ کیئرفارچلڈرن ساؤتھ آل
اورایکٹن میں آزمائشی پراجیکٹس
گھرکےنزدیک دیکھ بھال مہیا
کرتےہوئے ،بچوں کےلئےہسپتال
میں قیام کی ضرورت کےامکان
کوکم کرتےہوئے۔

چلڈرنزاسپیشلسٹ اے اینڈ ای کیئر
ایمرجنسی 'بلیوالئٹ'
ایمبولینسزبچوں کومزید ایلنگ
ہسپتال کی اے اینڈ ای نہیں
لےکرجائیں گی۔
اے اینڈ ای آنےوالےبچوں کی
تشخیص کی جائےگی ،اُنہیں
مستحکم کیا جائےگا
اوراگرضروری ہوا ،تومحفوظ
طریقےسےمنتقل کیا جائےگا۔

چلڈرنزکمیونٹی نرسنگ ٹیم
ایلنگ ہسپتال منتقل ہورہی ہےتاکہ
ہسپتال اورکمیونٹی کیئرفارچلڈرن
کےساتھ شامل ہوسکے۔

تازہ ترین معلومات کےلئےمزید معلومات مئی میں دستیاب ہونگیں۔
وزٹ کریں www.healthiernorthwestlondon.nhs.ukیا ہمیں  @HealthierNWLپرفالوکریں

یہ مت بھولیں کہ یہ صرف ہسپتال ہی نہیں ہیں جوہیلتھ کیئر ،عالج اورمشورہ مہیا
کرتےہیں۔
یہ جانیں کہ آپ اپنی این ایچ ایس سروسز تک کیسےرسائی کرسکتےہیں
این ایچ ایس 111
جب آپ کوکسی ایسی مشکل کےلئےمشورے یا طبی عالج کی ضرورت ہو ،جوزندگی کےلئےخطرہ نہ ہو ،توآپ
کو 111ڈائل کرنا چاہیے ،اوراگرآپ کواپنی صحت کےبارے میں فوری خدشات الحق ہیں۔

فارمیسیز
آپ کا مقامی فارماسسٹ ایک اعلی' تربیت یافتہ شخص ہےاوروہ بیماریوں کےایک سلسلےکےلئےمشورے کی پیش
کش کرسکتا ہےاورادویات تجویزکرسکتا ہے ،جیسا کہ سردرد ،پیٹ کی مشکالت ،کھانسی اورٹھنڈ لگ جانا۔

جی پی اورکمیونٹی سروسز
جی پی اوراُن کی ٹیمیں جسمانی اورذہنی صحت کی مشکالت کےحوالےسے پورےخاندان کےلئے خدمات کےایک
وسیع سلسلےکی پیش کش کرتی ہیں۔
ایلنگ میں موجود جی پیزکواب ایلنگ ہسپتال میں چلڈرنزریپڈ ایکسس کلینک تک رسائی حاصل ہے ،جی
پیزکوبچوں کی صحت کےبارے میں خصوصی مشورہ مہیا کرتےہوئےاورماہرین خصوصی کےساتھ اپائنٹمنٹس
تک رسائی مہیا کرتےہوئے۔

ارجنٹ کیئرسنٹرز
ایلنگ ہسپتال روزانہ  24گھنٹے ،ہفتےکےسات دن کی سروس مہیا کرتا ہے ،جوبالغان اوربچوں کوفوری نوعیت
کی لیکن ایسی مشکالت کےلئےدیکھ سکتی ہےجوزندگی کےلئےخطرہ نہ ہوں ،مثال کےطورپرمعمولی زخم ،ٹوٹی
ہوئی ہڈیاں ،انفیکشنزاورموچ۔

ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی (اے اینڈ ای)
اے اینڈ ای ایسےافراد کےلئےہےجو زندگی کےلئےخطرناک اہم بیماریوں کا شکار ہوں یا اُنہیں اہم اورزندگی
کےلئےخطرناک چوٹیں لگی ہوں۔ اگرآپ اے اینڈ ای پرحاضرنہیں ہوسکتےتو ایمبولینس کےلئے 999پرفون کریں۔

