
 صحت کی دیکھ بھال
  کو مل کر بہتر بنانا
2020ء تا 2030ء

 یہ ایک باضابطہ عوامی مشاورت ہے جس کی سربراہی NHS سرے ڈاؤنز کلینیکل کمیشننگ گروپ، 
 NHS سوٹن کلینیکل کمیشننگ گروپ اور NHS میرٹن کلینیکل کمیشننگ گروپ کر رہے ہیں۔ 

یہ 8 جنوری تا یکم اپریل 2020ء تک ہو گا۔

211 ملی میٹر211 ملی میٹر211 ملی میٹر

297 ملی میٹر

ہم سے بات کریں
ایپسم اور سینٹ ھیلئیر دونوں اسپتالوں میں سرمایہ کاری کرنے اور 
ایک نئے اسپیشلسٹ ایمرجنسی کئیر ھسپتال قائم کرنے کہ جو ایپسم، 
سینٹ ھیلئیر یا سوٹن ہسپتال میں قائم کیا جا سکتا ہے، سے متعلقہ 

ہماری تجویز کے بارے میں۔ 

براِہ مہربانی اپنا سوالنامہ یہاں بھیجیں:

FREEPOST
 ,Opinion Research Services, FREEPOST SS1018 

PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL۔

 مشاورت کی آخری تاریخ 
بروز بدھ یکم اپریل 2020ء ہے۔

سوالنامہ پھاڑ کر الگ کر لیں

40 ملی میٹر



ستمبر 2019ء میں، ہمیں ایپسم اور سینٹ ھیلیئر ہسپتالوں 
کی موجودہ عمارتوں کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان تینوں 

سائٹس– یعنی ایپسم، سینٹ ھیلیئر یا سوٹن میں سے کسی ایک 
پر نیا اسپیشلسٹ ایمرجنسی کئیر ہسپتال تعمیر کرنے کے لئے 

500£ ملین مختص کیے گئے تھے۔

تجاویز کے تحت: 

•  زیادہ تر خدمات ایپسم اور سینٹ ھیلئیر ہسپتالوں کی تزئین شدہ 

عمارتوں میں دستیاب ہو نگی، دونوں ہسپتالوں میں روزانہ 
24 گھنٹے، سال کے 365 دن، فوری عالج و معالجہ کے 

مراکز فعال رہیں گے، اور

•  ہم جدید ترین عمارتوں میں سے ایک سائٹ پر انتہائی بیمار 

مریضوں، کہ جنھیں اور بھی زیادہ ماہرانہ دیکھ بھال کی 
ضرورت ہو، اور ہسپتال میں پیدائش، کے لئے چھ بنیادی 

)مرکزی( خدمات یکجا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہر 
ڈاکٹر صاحبان، نرسیں اور طبی عملہ چوبیسں گھنٹے خصوصی 

دیکھ بھال فراہم کرنے کے لئے مل کر کام کر سکیں گے۔ 
یہ خدمات ایپسم ہسپتال، سینٹ ھیلئیر ھسپتال یا سوٹن ہسپتال 

میں فراہم کی جا سکیں گی، لیکن ہمارا ترجیحی انتخاب سوٹن 
ہسپتال ہے۔

ہم سے بات کریں اور ہمیں آگاہ کرین کہ آپ ان تجاویز کے بارے 
میں کیا آراء رکھتے ہیں۔ ہم ہمہ تن گوش ہیں۔

3 ہم سے بات کریں صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء



میرٹن     سوٹن      سرے ڈاؤنز

NHS خدمات کو کیوں
تبدیلی کی ضرورت ہے 

اگر ہم آنے والی نسلوں کے لئے ہسپتال کی 
خدمات کو سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن 

کے عالقے میں برقرار رکھنا چاہتے 
ہیں تو ایپسم اور سینٹ ھیلئیر ہسپتالوں 

کو وہ نمایاں چیلنج درپیش ہیں کہ جن پر 
ہمیں کاروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ 

جنوری 2018ء میں، سرے ڈاؤنز، سوٹن 
اور میرٹن میں تین این۔ایچ۔اس کمشیننگ 

گروپوں نے 'مل کر صحت کی دیکھ بھال 
کو بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء' کا تعین 
کیا تاکہ ایپسم اور سینٹ ھیلیئیر ہسپتالوں 
میں طویل المدتی چلنجز کے لئے بہترین 

راہ حل تالش کیا جا سکے۔ 
 

تین بنیادی وجوہات ہیں کہ جن کی بناء پر 
ہمیں مقامی NHS خدمات کی فراہمی کے 

طریقہ کار کو تبدیل کرنا پڑا ہے۔ 

ایپسم اور سینٹ ھیلئیر ہسپتال کے مستقبل کے حوالے سے عوامی مشاورت کے حصہ کے طور پر ہمیں مقامی 
افراد اور عملہ سے چھ سواالت پوچھنے ہیں۔ اس مشاورت کا نام ہے 'صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 

2020ء تا 2030ء'۔ 

اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ سواالت کا جواب دینے سے پہلے آپ تمام حقائق سے آگاہ ہیں براِہ 
مہربانی ہماری مختصر مشاورتی دستاویز مطالعہ فرمائیں۔ آپ مشاورتی خالصہ کی دستاویز ہماری ویب سائٹ 

 www.improvinghealthcaretogether.org.uk پر مالحظہ فرما سکتے ہیں )مالحظہ کریں
 summary public consultation' اور دستاویز حاصل کرنے کے لئے سرچ باکس میں ٹائپ کریں

 document'( یا، اگر آپ چاہیں کہ ہم آپ کو ایک کاپی ارسال کریں، تو ہمیں یہاں ای میل کریں 
hello@improvinghealthcaretogether.org.uk، ہمیں 02038 800 271 پر کال کریں یا 

07500 063191 پر ایک ٹیکسٹ میسج بھیجیں۔

اس دستاویز کا ایک خالصہ ذیل میں موجود ہے۔

معیار–ایپسم اور سینٹ ھیلئیر ہسپتالوں 
میں بعض انتہائی اہمیت کی حامل ہنگامی 

خدمات کے لئے بقدر کافی ماہر ڈاکٹر، 
نرسیں اور طبی عملہ میسر نہیں ہے، ہم 
نے ایک بڑی رقم عارضی طبی عملے 
پر خرچ کی ہے تاکہ ہسپتال کی خدمات 

کو محفوظ رکھا جا سکے، لیکن اس کے 
باوجود بعض طبی دیکھ بھال کے حوالے 

سے ہم بنیادی قومی اور رائل کالج ٓاف 
ایمرجنسی میڈیسن کے معیارات پر پورا 

اترنے میں قاصر ہیں۔

عمارتیں -ہسپتال کی بہت سی عمارتیں 
NHS سے پرانی ہیں اور تجزیہ کیا گیا 
ہے کہ ہسپتال کی آدھی سے زیادہ جگہ 
جدید صحت کی دیکھ بھال کے معیارات 
کے مطابق مریضوں کے عالج کے لئے 

موزوں نہیں ہے۔

مالیات - عمارات کے جن مسائل اور 
معیارات کا ہمیں سامنا ہے وہ مقامی 

NHS کی خراب تر مالی صورتحال میں 
اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی 

خصوصی ماہرین کی افرادی قوت میں 
قلت کو پورا کرنے کے لئے عارضی 

عملے کی ادائیگی، عمارتوں کی ہنگامی 
مرمت کےلئے زیادہ سے زیادہ قیمت ادا 

کرنا پڑتی ہے۔ 

یہی وجہ ہے کہ مقامی خدمات کو تبدیل 
کرنا پہوگ۔ 

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر 
بہتر بنانا – مشاورتی سواالت

500£ ملین
سرمایہ کاری کریں

ہسپتال کی 
عمارتوں کے لئے

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءہم سے بات کریں5 4 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء ہم سے بات کریں
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 اہم ایمرجنسی 
شعبہ

 شعبہ عالج و امراِض اطفال 
برائے اندرونی مریضاں

ہنگامی سرجری

حساس ادویات

پیدائش

انتہائی نگہداشت

ہم جدید ترین عمارتوں میں سے ایک سائٹ 
پرانتہائی بیمار مریضوں، کہ جنھیں اور بھی 
زیادہ خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہو، 
اور ہسپتال میں پیدائش، کے لئے چھ بنیادی 
)مرکزی( خدمات کویکجا کریں گے۔ اس کا 

مطلب یہ ہوا کہ ماہر ڈاکٹر، نرسیں اور طبی 
عملہ چوبیسں گھنٹے خصوصی دیکھ بھال 
فراہم کرنے کے لئے مل کر کام کر سکیں 

گے۔ اسے ایپسم ھسپتال، سینٹ ھیلیئر ہسپتال 
یا سوٹن ہسپتال میں قائم کیا جا سکتا ہے۔ 

ان تمام آپشنز میں، ایپسم اور سینٹ ھیلیئر 
ہسپتال اب بھی درج ذیل کی فراہمی جاری 

رکھیں گے۔ 
•  فوری عالج معالجے کے مراکز دن میں 

24 گھنٹے، سال میں 365 دن ان لوگوں 
کے لئے کھلے رہتے ہیں، جو غیر جان 
لیوا حالت کا شکار ہوں جو خود ہسپتال 

آ سکتے ہیں )جو تعداد مین ان مریضوں 
کے دو تہائی بنتے ہیں جو اس وقت 

A&E استعمال کرتے ہیں(۔
•   ہسپتال کے ڈاکٹروں سے دوبارہ معائنے 

یا پہلی مالقات کے لئے، بیرونی مریضوں 
کی خدمات، جن میں سینٹ ھیلیئر ہسپتال 

میں قبل از پیدائش اور بعد از پیدائش 
کی دیکھ بھال، اور گردے کے ڈائلیسس 

شامل ہیں۔

•   تشخیصی خدمات، بشمول ایکسرے، 
اینڈوسکوپی، پیتھالوجی، الٹراساؤنڈ، 

ریڈیوالجی اور ایم۔آر۔آئی اسکین۔
•  مجوزہ نگہداشت کے طریقہ کار، مثال 

کے طور پر، دن کے معامالت، معمولی 
سرجری، انجیکشن، ریڈیو تھراپی اور 
کیموتھراپی۔ ساؤتھ ویسٹ لندن الیکٹیو 

آرتھوپیڈک سنٹر ایپسم ہسپتال میں رہے گا۔
•  ہسپتال کے آباد کاری بستر، خاص طور 

پر ان بوڑھے لوگوں کے لئے جو بیماری 
سے صحت یاب ہو رہے ہیں یا انہیں زیادہ 

بیمار ہونے سے بچانے کے لئے ہیں۔
ہم جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ خصوصی 

ایمرجنسی کیئر ہسپتال میں ایک سائٹ پر 
چھ بنیادی خدمات اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ 

•  ایک اہم ہنگامی شعبہ – جان لیوا حاالت 
کے شکار بیمار ترین مریضوں کے لئے، 
بشمول اہم ہنگامی صورتحال میں ہوش و 
حواس کی بحالی، اور خصوصی ماہرین 
پر مشتمل بچوں کا ایک وقف شدہ A&E۔
•  حساس دوائیں - برائے انتہائی ضروری 

فوری طبی ضروریات کے حامل مریض، 
مثال کے طور پر، شدید قسم کا نمونیا، 
داخل مریضوں کی گردوں کی خدمات، 

اور اسٹروک یا کینسر کے مریضوں کے 
لئے خصوصی اور ہنگامی عالج۔

•  انتہائی نوعیت کی دیکھ بھال - ایسے 
مریضوں کی خصوصی دیکھ بھال جو 
جان لیوا حالت کا شکار ہیں اور انھیں 
مستقل نگرانی کی ضرورت ہے - عام 

طور پر ایک انتہائی نگہداشت یونٹ میں۔ 

•  ایمرجنسی سرجری - ان مریضوں 
کے لئے جن کو ہنگامی جراحی کی 
تشخیص، عالج معالجہ اور آپریشن 

کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ شدید 
اپینڈیسائٹس۔ NHS میں یہ سب سے 
زیادہ بیمارمریضوں میں سے ہیں، 
اور یہ سروس پہلے سے ہی سینٹ 

ھیلیئرہسپتال میں مرکز کے تحت ہے۔
•  زچگیاں - موجودہ زچگی کی خدمات 
کو ایک جگہ پر النے کے ساتھ ساتھ 

ایک دایہ کی زیرقیادت یونٹ اور زیادہ 
پیچیدہ زچگیوں کے لئے ایک مشیر 

کی فراہمی کی غرض سےایک یونٹ 
تشکیل دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ 
ساتھ ایسی خواتین کی معاونت  بھی 
کہ جو گھر میں ہی بچہ پیدا کرنے 

کا انتخاب کریں۔ )خواتین اپنے بچے 
کی پیدائش سے پہلے اور اس کے 

بعد انھیں درکار اپنی دیکھ بھال کرتی 
رہیں گی جیسا کہ ابھی وہ کمیونٹی 

میں یا دونوں ہسپتالوں ایپسم اور سینٹ 
ھیلیئرمیں کرتے ہیں(۔

•  شعبہ عالج و امراض اطفال - ان بچوں 
کے لئے جنہیں عالج یا مشاہدے کے 

لئے رات بھرہسپتال میں رہنا پڑتا ہے۔  

نیا خصوصی ایمرجنسی کیئرہسپتال ایپسم  
سینٹ ہیلیئر یا سوٹن ہسپتال میں قائم کیا 
جا سکتا ہے۔ جس بھی سائٹ کا انتخاب 
کیا جائے، وہاں پر جب تک نیا ہسپتال 
نہیں بن جاتا تب تک ان چھ خدمات کو 

یکجا نہیں کیا جا سکے گا۔ ایک دفعہ کام 
شروع ہونے کے بعد مختلف آپشنز میں 
سے  ہر ایک کو تعمیر ہونے میں چار 

اور سات سال درکار ہونگے۔  

ہم اپنے ہسپتالوں میں کام کرنے 
کے انداز کو کیسے تبدیل کرتے 

ہیں کے لئے ہماری تجویز
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 اہم ایمرجنسی 
شعبہ

 شعبہ عالج و امراِض اطفال 
برائے اندرونی مریضاں

ہنگامی سرجری

حساس ادویات

پیدائش

انتہائی نگہداشت

ہم جدید ترین عمارتوں میں سے ایک سائٹ 
پرانتہائی بیمار مریضوں، کہ جنھیں اور بھی 
زیادہ خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہو، 
اور ہسپتال میں پیدائش، کے لئے چھ بنیادی 
)مرکزی( خدمات کویکجا کریں گے۔ اس کا 

مطلب یہ ہوا کہ ماہر ڈاکٹر، نرسیں اور طبی 
عملہ چوبیسں گھنٹے خصوصی دیکھ بھال 
فراہم کرنے کے لئے مل کر کام کر سکیں 

گے۔ اسے ایپسم ھسپتال، سینٹ ھیلیئر ہسپتال 
یا سوٹن ہسپتال میں قائم کیا جا سکتا ہے۔ 

ان تمام آپشنز میں، ایپسم اور سینٹ ھیلیئر 
ہسپتال اب بھی درج ذیل کی فراہمی جاری 

رکھیں گے۔ 
•  فوری عالج معالجے کے مراکز دن میں 

24 گھنٹے، سال میں 365 دن ان لوگوں 
کے لئے کھلے رہتے ہیں، جو غیر جان 
لیوا حالت کا شکار ہوں جو خود ہسپتال 

آ سکتے ہیں )جو تعداد مین ان مریضوں 
کے دو تہائی بنتے ہیں جو اس وقت 

A&E استعمال کرتے ہیں(۔
•   ہسپتال کے ڈاکٹروں سے دوبارہ معائنے 

یا پہلی مالقات کے لئے، بیرونی مریضوں 
کی خدمات، جن میں سینٹ ھیلیئر ہسپتال 

میں قبل از پیدائش اور بعد از پیدائش 
کی دیکھ بھال، اور گردے کے ڈائلیسس 

شامل ہیں۔

•   تشخیصی خدمات، بشمول ایکسرے، 
اینڈوسکوپی، پیتھالوجی، الٹراساؤنڈ، 

ریڈیوالجی اور ایم۔آر۔آئی اسکین۔
•  مجوزہ نگہداشت کے طریقہ کار، مثال 

کے طور پر، دن کے معامالت، معمولی 
سرجری، انجیکشن، ریڈیو تھراپی اور 
کیموتھراپی۔ ساؤتھ ویسٹ لندن الیکٹیو 

آرتھوپیڈک سنٹر ایپسم ہسپتال میں رہے گا۔
•  ہسپتال کے آباد کاری بستر، خاص طور 

پر ان بوڑھے لوگوں کے لئے جو بیماری 
سے صحت یاب ہو رہے ہیں یا انہیں زیادہ 

بیمار ہونے سے بچانے کے لئے ہیں۔
ہم جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ خصوصی 

ایمرجنسی کیئر ہسپتال میں ایک سائٹ پر 
چھ بنیادی خدمات اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ 

•  ایک اہم ہنگامی شعبہ – جان لیوا حاالت 
کے شکار بیمار ترین مریضوں کے لئے، 
بشمول اہم ہنگامی صورتحال میں ہوش و 
حواس کی بحالی، اور خصوصی ماہرین 
پر مشتمل بچوں کا ایک وقف شدہ A&E۔
•  حساس دوائیں - برائے انتہائی ضروری 

فوری طبی ضروریات کے حامل مریض، 
مثال کے طور پر، شدید قسم کا نمونیا، 
داخل مریضوں کی گردوں کی خدمات، 

اور اسٹروک یا کینسر کے مریضوں کے 
لئے خصوصی اور ہنگامی عالج۔

•  انتہائی نوعیت کی دیکھ بھال - ایسے 
مریضوں کی خصوصی دیکھ بھال جو 
جان لیوا حالت کا شکار ہیں اور انھیں 
مستقل نگرانی کی ضرورت ہے - عام 

طور پر ایک انتہائی نگہداشت یونٹ میں۔ 

•  ایمرجنسی سرجری - ان مریضوں 
کے لئے جن کو ہنگامی جراحی کی 
تشخیص، عالج معالجہ اور آپریشن 

کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ شدید 
اپینڈیسائٹس۔ NHS میں یہ سب سے 
زیادہ بیمارمریضوں میں سے ہیں، 
اور یہ سروس پہلے سے ہی سینٹ 

ھیلیئرہسپتال میں مرکز کے تحت ہے۔
•  زچگیاں - موجودہ زچگی کی خدمات 
کو ایک جگہ پر النے کے ساتھ ساتھ 

ایک دایہ کی زیرقیادت یونٹ اور زیادہ 
پیچیدہ زچگیوں کے لئے ایک مشیر 

کی فراہمی کی غرض سےایک یونٹ 
تشکیل دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ 
ساتھ ایسی خواتین کی معاونت  بھی 
کہ جو گھر میں ہی بچہ پیدا کرنے 

کا انتخاب کریں۔ )خواتین اپنے بچے 
کی پیدائش سے پہلے اور اس کے 

بعد انھیں درکار اپنی دیکھ بھال کرتی 
رہیں گی جیسا کہ ابھی وہ کمیونٹی 

میں یا دونوں ہسپتالوں ایپسم اور سینٹ 
ھیلیئرمیں کرتے ہیں(۔

•  شعبہ عالج و امراض اطفال - ان بچوں 
کے لئے جنہیں عالج یا مشاہدے کے 

لئے رات بھرہسپتال میں رہنا پڑتا ہے۔  

نیا خصوصی ایمرجنسی کیئرہسپتال ایپسم  
سینٹ ہیلیئر یا سوٹن ہسپتال میں قائم کیا 
جا سکتا ہے۔ جس بھی سائٹ کا انتخاب 
کیا جائے، وہاں پر جب تک نیا ہسپتال 
نہیں بن جاتا تب تک ان چھ خدمات کو 

یکجا نہیں کیا جا سکے گا۔ ایک دفعہ کام 
شروع ہونے کے بعد مختلف آپشنز میں 
سے  ہر ایک کو تعمیر ہونے میں چار 

اور سات سال درکار ہونگے۔  

ہم اپنے ہسپتالوں میں کام کرنے 
کے انداز کو کیسے تبدیل کرتے 

ہیں کے لئے ہماری تجویز
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نئے خصوصی ایمرجنسی کیئرہسپتال کی 
سائٹ آپشنز کا موازنہ کرنا 

ایپسمسینٹ ھیلئیرسوٹنمعیارکا اصول

دوسروں سے 
بہتر انتخاب 

دیکھ بھال کا معیار
کیا یہ طبی نگہداشت کے تحفظ اور معیار کو بہتر بنائے گی، مریض کے 
تجربے کو بہتر کرے گی ، بستروں کی درکار تعداد فراہم کرے گی اور 
افرادی قوت، بھرتیوں اور عملے کو رکھنے سے متعلقہ امور حل کرے 

گی؟

تمام آپشنزمیں مجوزہ تبدیلیاں دیکھ بھال کا بہتر معیار فراہم کریں گی۔
 سبھی آپشنز میں، ہم دیکھ بھال کی ایک جیسی فراہمی کیسے کریں گے۔ 

 بیڈز کی ایک جیسی تعداد ہوگی )جو اس وقت دستیاب ہیں اس سے کچھ زیادہ( اور 
افرادی قوت کے مسائل حل ہوجائیں گے۔

رسائی، بشمول سفر
سفر اور رسائی پر کیا اثر پڑے گا؟

سفر کے اوسط اوقات میں معمولی سا اضافہ۔ 
بہت کم مقامی لوگوں کو مزید سفر کرنا پڑے 
گا، کیوں کہ سوٹن سب سے مرکزی مقام ہے 
جہاں لوگ سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن کے 

عالقوں میں رہتے ہیں۔

سفر کے اوسط اوقات میں دوسرا سب 
سے بڑا اضافہ۔ زیادہ تر مقامی لوگوں 

کو مزید پیچیدہ راستوں پر مشتمل 
اضافی سفر کرنا پڑے گا۔

سفر کے اوسط اوقات میں سب سے بڑا 
اضافہ۔ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد 

کو، مزید پیچیدہ راستوں پر مشتمل اضافی 
سفر کرنا پڑے گا۔

طویل مدتی طبی استحکام 
کیا اس سے فوری اور ہنگامی دیکھ بھال تک رسائی بہتر ہوتی ہے 

اور کیا مریضوں کے لئے دیگر طبی فوائد میسر ہیں؟

تین فوری عالج معالجہ کے مراکز جو سال 
کے 365 دن، 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔

رائل مارسڈن کے ساتھ واقع، اس سے ایپسم 
اور سینٹ ھیلیئر کینسر کے مریضوں کی 

دیکھ بھال بہتر ہوگی۔

دو فوری عالج و معالجہ کے مراکز 
جو دن میں 24 گھنٹے، سال کے 

365 دن کھلے ہوں گے۔

دو فوری عالج و معالجہ کے مراکز 
جو دن میں 24 گھنٹے، سال کے 

365 دن کھلے ہوں گے۔

اس کی فراہمی کرنا کتنا آسان ہے؟
اس کی تعمیر کا عمل کتنا پیچیدہ ہوگا اور اس میں کتنا وقت لگے 

گا؟ پڑوسی ہسپتالوں پر کیا اثر پڑے گا؟

تعمیر کرنا آسان ہے۔
تعمیر میں چار سال لگیں گے۔

پڑوسی ہسپتالوں پر کم سے کم اثر - 50 
بیڈ دوسرے مقامی ہسپتالوں میں منتقل 

ہونگے۔

تعمیر کرنے کے لئے زیادہ پیچیدہ.
اس کی تعمیر میں سات سال لگیں گے۔

 پڑوسی ہسپتالوں پر بڑا اثر - 81 بستر 
دوسرے مقامی ہسپتالوں میں منتقل ہونگے۔

تعمیر کرنے کے لئے زیادہ پیچیدہ.
تعمیر میں چھ سال لگیں گے۔

پڑوسی ہسپتالوں پر سب سے زیادہ اثر - 205 
بیڈ دوسرے مقامی ہسپتالوں میں منتقل ہونگے۔

 مقامی لوگوں کی صحت کی 
 ضروریات کو پورا کرنا

بوڑھے لوگوں اور محروم طبقات کے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟

بوڑھے لوگوں اور محروم طبقات 
کے لوگوں کے سفر پرمجموعی 

طور پر کم ترین اثرات۔ 

بوڑھے افراد کے سفر پر سب سے زیادہ 
اثرات اور محروم طبقات سے تعلق رکھنے 

والے افراد کے سفر پر کم سے کم اثر۔ 

بوڑھے لوگوں کے سفر پر سب سے 
کم اثرات اور محروم طبقات سے تعلق 

رکھنے والے افراد کے سفر پر سب 
سے زیادہ اثر۔ 

NHS طویل مدتی پالن کے ساتھ موزوں ہوں 
کیا یہ NHS طویل مدتی پالن کیلئے موزوں اور صحت اوردیکھ بھال 

کی خدمات کو پروان چڑھانے میں مددگار ہو گا؟
 تمام آپشنز یکساں ہوں گی کہ NHS طویل مدتی پالن 

 میں مستقبل میں صحت کی دیکھ بھال کو کس طرح دیکھتا ہے۔

مالیات
NHS کو تعمیر کرنے کی کیا الگت آئے گی اور 50 سال سے زائد 

طویل مدتی مالی فائدہ کیا ہو گا، جو ہسپتال کی عمارتوں کی پالن کردہ 
زندگی ہے؟

تعمیر کرنے کے لئے سب سے زیادہ الگت: 
511£ ملین۔ اس میں سب سے زیادہ 

نئی عمارتیں ہیں لیکن کیونکہ یہ زیادہ 
تر مریضوں کو عالقے میں رکھتا ہے یہ 

ٹیکس دہندگان کے لئے بہترین قیمت ہے۔ 
رائل مارسڈن کے ساتھ واقع ہونے کے 

اضافی فوائد ہیں۔

تعمیر کرنے کے لئے کم ترین الگت: £430 
ملین۔ اس میں سب سے زیادہ تزئین شدہ 

عمارتیں ہیں اور اس مریضوں کی اکثریت 
کو عالقے میں رکھتا ہے، جس سے ٹیکس 

دہندگان کی قیمت درمیانی بن جاتی ہے۔

 تعمیر کرنے کے لئے درمیانی الگت: 
466£ ملین۔ تعمیر کا حجم چھوٹا ہے 
کیونکہ  یہ مریضوں کی کم ترین تعداد 

اس عالقے میں رکھتا ہے۔ اس میں سب 
سے زیادہ سرمایہ کاری بھی ہے جس کی 

ضرورت دوسرے ہسپتالوں میں ہے اوراس 
طرح ٹیکس دہندگان کے لئے کم سے کم 

قیمت ہے۔

ہم نے اپنی تجاویز تیار کرنے کے ہر 
مرحلے پر رہائشیوں، مریضوں اور 

دیکھ بھال کرنے والوں سے جو کچھ 
سنا ہے اس کو مِدنظر رکھا ہے، تاکہ 
ہمیں حتمی تجاویز کو تخمینہ لگانے 

کے حصہ کے طور پر تشخیص 
کرنے، حساب رکھنے اور درجہ 

بندی کرنے میں مدد مل سکے تاکہ 
اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ 

وہ مقامی ضروریات کو پورا کریں۔ 
ہمارے مشاورتی خالصہ کی دستاویز 

میں مزید معلومات موجود ہیں ، جو 
 ہماری ویب سائٹ 

 )www.improvinghealth(
 پر دستیاب ہے

caretogether.org.uk(۔

جدول سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے
نئے خصوصی ایمرجنسی کیئرہسپتال 

نیز وہ اصول معیار کہ جنھیں ہم 
استعمال کرتے تھے، کے لئے اپنی 
پسندیدہ جگہ کا انتخاب کرتے وقت 

ہسپتال کے تین مقامات کا موازنہ 
کیسے کیا ہے۔ ہم متفق ہیں کہ سوٹن 

ہسپتال ہمارا دوسروں سے بہتر 
انتخاب ہے۔

سبھی آپشنز کے لئے،  زیادہ تر 
لوگوں کو خصوصی  ہنگامی 

دیکھ بھال کے ہسپتال تک 
بذریعہ کار یا بلیو الئیٹ 

ایمبولینس پہنچنے میں جو وقت 
درکار ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ 

کاریا بلیو الئٹ ایمبولینس کے 
ذریعے سفر کرنے والے 99% 

سے زیادہ لوگ 30 منٹ کے 
اندر اندر وہاں پہنچ جائیں گے۔



صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءہم سے بات کریں9 8 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء ہم سے بات کریں

نئے خصوصی ایمرجنسی کیئرہسپتال کی 
سائٹ آپشنز کا موازنہ کرنا 

ایپسمسینٹ ھیلئیرسوٹنمعیارکا اصول

دوسروں سے 
بہتر انتخاب 

دیکھ بھال کا معیار
کیا یہ طبی نگہداشت کے تحفظ اور معیار کو بہتر بنائے گی، مریض کے 
تجربے کو بہتر کرے گی ، بستروں کی درکار تعداد فراہم کرے گی اور 
افرادی قوت، بھرتیوں اور عملے کو رکھنے سے متعلقہ امور حل کرے 

گی؟

تمام آپشنزمیں مجوزہ تبدیلیاں دیکھ بھال کا بہتر معیار فراہم کریں گی۔
 سبھی آپشنز میں، ہم دیکھ بھال کی ایک جیسی فراہمی کیسے کریں گے۔ 

 بیڈز کی ایک جیسی تعداد ہوگی )جو اس وقت دستیاب ہیں اس سے کچھ زیادہ( اور 
افرادی قوت کے مسائل حل ہوجائیں گے۔

رسائی، بشمول سفر
سفر اور رسائی پر کیا اثر پڑے گا؟

سفر کے اوسط اوقات میں معمولی سا اضافہ۔ 
بہت کم مقامی لوگوں کو مزید سفر کرنا پڑے 
گا، کیوں کہ سوٹن سب سے مرکزی مقام ہے 
جہاں لوگ سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن کے 

عالقوں میں رہتے ہیں۔

سفر کے اوسط اوقات میں دوسرا سب 
سے بڑا اضافہ۔ زیادہ تر مقامی لوگوں 

کو مزید پیچیدہ راستوں پر مشتمل 
اضافی سفر کرنا پڑے گا۔

سفر کے اوسط اوقات میں سب سے بڑا 
اضافہ۔ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد 

کو، مزید پیچیدہ راستوں پر مشتمل اضافی 
سفر کرنا پڑے گا۔

طویل مدتی طبی استحکام 
کیا اس سے فوری اور ہنگامی دیکھ بھال تک رسائی بہتر ہوتی ہے 

اور کیا مریضوں کے لئے دیگر طبی فوائد میسر ہیں؟

تین فوری عالج معالجہ کے مراکز جو سال 
کے 365 دن، 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔

رائل مارسڈن کے ساتھ واقع، اس سے ایپسم 
اور سینٹ ھیلیئر کینسر کے مریضوں کی 

دیکھ بھال بہتر ہوگی۔

دو فوری عالج و معالجہ کے مراکز 
جو دن میں 24 گھنٹے، سال کے 

365 دن کھلے ہوں گے۔

دو فوری عالج و معالجہ کے مراکز 
جو دن میں 24 گھنٹے، سال کے 

365 دن کھلے ہوں گے۔

اس کی فراہمی کرنا کتنا آسان ہے؟
اس کی تعمیر کا عمل کتنا پیچیدہ ہوگا اور اس میں کتنا وقت لگے 

گا؟ پڑوسی ہسپتالوں پر کیا اثر پڑے گا؟

تعمیر کرنا آسان ہے۔
تعمیر میں چار سال لگیں گے۔

پڑوسی ہسپتالوں پر کم سے کم اثر - 50 
بیڈ دوسرے مقامی ہسپتالوں میں منتقل 

ہونگے۔

تعمیر کرنے کے لئے زیادہ پیچیدہ.
اس کی تعمیر میں سات سال لگیں گے۔

 پڑوسی ہسپتالوں پر بڑا اثر - 81 بستر 
دوسرے مقامی ہسپتالوں میں منتقل ہونگے۔

تعمیر کرنے کے لئے زیادہ پیچیدہ.
تعمیر میں چھ سال لگیں گے۔

پڑوسی ہسپتالوں پر سب سے زیادہ اثر - 205 
بیڈ دوسرے مقامی ہسپتالوں میں منتقل ہونگے۔

 مقامی لوگوں کی صحت کی 
 ضروریات کو پورا کرنا

بوڑھے لوگوں اور محروم طبقات کے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟

بوڑھے لوگوں اور محروم طبقات 
کے لوگوں کے سفر پرمجموعی 

طور پر کم ترین اثرات۔ 

بوڑھے افراد کے سفر پر سب سے زیادہ 
اثرات اور محروم طبقات سے تعلق رکھنے 

والے افراد کے سفر پر کم سے کم اثر۔ 

بوڑھے لوگوں کے سفر پر سب سے 
کم اثرات اور محروم طبقات سے تعلق 

رکھنے والے افراد کے سفر پر سب 
سے زیادہ اثر۔ 

NHS طویل مدتی پالن کے ساتھ موزوں ہوں 
کیا یہ NHS طویل مدتی پالن کیلئے موزوں اور صحت اوردیکھ بھال 

کی خدمات کو پروان چڑھانے میں مددگار ہو گا؟
 تمام آپشنز یکساں ہوں گی کہ NHS طویل مدتی پالن 

 میں مستقبل میں صحت کی دیکھ بھال کو کس طرح دیکھتا ہے۔

مالیات
NHS کو تعمیر کرنے کی کیا الگت آئے گی اور 50 سال سے زائد 

طویل مدتی مالی فائدہ کیا ہو گا، جو ہسپتال کی عمارتوں کی پالن کردہ 
زندگی ہے؟

تعمیر کرنے کے لئے سب سے زیادہ الگت: 
511£ ملین۔ اس میں سب سے زیادہ 

نئی عمارتیں ہیں لیکن کیونکہ یہ زیادہ 
تر مریضوں کو عالقے میں رکھتا ہے یہ 

ٹیکس دہندگان کے لئے بہترین قیمت ہے۔ 
رائل مارسڈن کے ساتھ واقع ہونے کے 

اضافی فوائد ہیں۔

تعمیر کرنے کے لئے کم ترین الگت: £430 
ملین۔ اس میں سب سے زیادہ تزئین شدہ 

عمارتیں ہیں اور اس مریضوں کی اکثریت 
کو عالقے میں رکھتا ہے، جس سے ٹیکس 

دہندگان کی قیمت درمیانی بن جاتی ہے۔

 تعمیر کرنے کے لئے درمیانی الگت: 
466£ ملین۔ تعمیر کا حجم چھوٹا ہے 
کیونکہ  یہ مریضوں کی کم ترین تعداد 

اس عالقے میں رکھتا ہے۔ اس میں سب 
سے زیادہ سرمایہ کاری بھی ہے جس کی 

ضرورت دوسرے ہسپتالوں میں ہے اوراس 
طرح ٹیکس دہندگان کے لئے کم سے کم 

قیمت ہے۔

ہم نے اپنی تجاویز تیار کرنے کے ہر 
مرحلے پر رہائشیوں، مریضوں اور 

دیکھ بھال کرنے والوں سے جو کچھ 
سنا ہے اس کو مِدنظر رکھا ہے، تاکہ 
ہمیں حتمی تجاویز کو تخمینہ لگانے 

کے حصہ کے طور پر تشخیص 
کرنے، حساب رکھنے اور درجہ 

بندی کرنے میں مدد مل سکے تاکہ 
اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ 

وہ مقامی ضروریات کو پورا کریں۔ 
ہمارے مشاورتی خالصہ کی دستاویز 

میں مزید معلومات موجود ہیں ، جو 
 ہماری ویب سائٹ 

 )www.improvinghealth(
 پر دستیاب ہے

caretogether.org.uk(۔

جدول سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے
نئے خصوصی ایمرجنسی کیئرہسپتال 

نیز وہ اصول معیار کہ جنھیں ہم 
استعمال کرتے تھے، کے لئے اپنی 
پسندیدہ جگہ کا انتخاب کرتے وقت 

ہسپتال کے تین مقامات کا موازنہ 
کیسے کیا ہے۔ ہم متفق ہیں کہ سوٹن 

ہسپتال ہمارا دوسروں سے بہتر 
انتخاب ہے۔

سبھی آپشنز کے لئے،  زیادہ تر 
لوگوں کو خصوصی  ہنگامی 

دیکھ بھال کے ہسپتال تک 
بذریعہ کار یا بلیو الئیٹ 

ایمبولینس پہنچنے میں جو وقت 
درکار ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ 

کاریا بلیو الئٹ ایمبولینس کے 
ذریعے سفر کرنے والے 99% 

سے زیادہ لوگ 30 منٹ کے 
اندر اندر وہاں پہنچ جائیں گے۔



ہم اعلی معیار کی محفوظ دیکھ بھال فراہم کرنا، بہترین 
عملے کو مائل کرنا اور رکھنا چاہتے ہیں اور آنے والی 

نسلوں تک آپ اور آپ کے چاہنے والوں کو بہترین 
نگہداشت مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ 

یہ واضح ہے کہ اگر ہم اپنے عالقے میں ہسپتال کی 
خدمات فراہم کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل نہیں کرتے 

ہیں تو، معیار اور حفاظت مزید ابتر ہو جائیں گے۔
براہ کرم ہم سے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ ان 

تجاویز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ 
ہم ہمہ تن گوش ہیں۔

آپ کے کہنے کے لئے بہت سے مختلف طریقے ہیں۔

اس دستاویز کے آخر میں یا ہماری ویب سائٹ پر موجود سوالنامہ پُر کریں
)www.improvinghealthcaretogether.org.uk(۔

اپنے آراء سے آگاہ کرنے کے لئے مقامی لوگوں کو سننے کی ہماری کسی بھی تقریب میں تشریف الئیں۔

ہمیں ای۔میل کریں یہاں hello@improvinghealthcaretogether.org.uk۔

 ہمیں ٹویٹر )IHTogether@( پرمیسج کریں یا ہمارا فیس بک پیج 
)ImprovingHealthcareTogether( مالحظہ کریں۔

،Opinion Research Services, FREEPOST SS1018 ہمیں خط ارسال کریںیہاں
PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL۔ 

ہمیں کال کریں 02038 800 271 پر۔

ہمیں بھیجیںایک ٹیکسٹ میسج 07500 063191 پر۔

ہم نے مشاورت کی فیڈ بیک کو 
منظم کرنے کے لئے، ایک آزاد 
تحقیقاتی کمپنی، اوپینین ریسرچ 

سروسز )او۔آر۔ایس( کو متعین کیا 
ہے۔ او۔آر۔ایس ایک آزادانہ مشاورتی 
رپورٹ فراہم کرے گی جو اس بات 

کو یقینی بنائے گی کہ افراد سے ہمیں 
موصول ہونے والی فیڈ بیک گمنام 

رہے۔ سرکاری سطح پر مجاز  اداروں 

یا لوگوں کے ذریعہ فراہم کردہ آراء 
کو مکمل طور پر شائع کیا جاسکتا 

ہے۔ او۔آر۔ایس کسی بھی اس معلومات 
پراعداد و شمار کے تحفظ کے تازہ 
ترین ضوابط کے مطابق عمل درآمد 

کرے گا جو آپ اس مشاورت کے رد 
عمل میں فراہم کریں گے۔ او۔آر۔ایس 

آپ کی معلومات کو صرف اس 
مشاورت کے لئےاستعمال کرے گا۔ 

وہ کسی بھی فیصلے کے حتمی ہونے کے 
ایک سال سے زائد عرصہ تک ایسی کوئی 

ذاتی معلومات نہیں رکھیں گے جس سے 
آپ کی شناخت ہو سکے۔ مزید معلومات 

www. کے لئے، تشریف الئیں
improvinghealthcaretogether.
 consultation‘ اور ٹائپ کریں org.uk

privacy notice’ سرچ باکس میں یا 
.www.ors.org.uk/privacy



 صحت کی دیکھ بھال
  کو مل کر بہتر بنانا
 2020ء تا 2030ء

 یہ ایک باضابطہ عوامی مشاورت ہے جس کی سربراہی NHS سرے ڈاؤنز کلینیکل کمیشننگ گروپ، 
 NHS سوٹن کلینیکل کمیشننگ گروپ اور NHS میرٹن کلینیکل کمیشننگ گروپ کر رہے ہیں۔ 

یہ 8 جنوری تا یکم اپریل 2020ء تک ہو گا۔

211 ملی میٹر211 ملی میٹر211 ملی میٹر

297 ملی میٹر

? ?
?

 ایپسم اور سینٹ ھیلئیر دونوں اسپتالوں میں سرمایہ کاری کرنے
  اور ایک نیا اسپیشلسٹ ایمرجنسی کیئر اسپتال تعمیر کرنے کی ہماری تجویز کہ جسے 

ایپسم، سینٹ ھیلئیر یا سوٹن اسپتال میں قائم کیا جا سکتا ہے۔

مشاورتی سوالنامہ
ہم سے بات کریں – ہم سن رہے ہیں

براِہ مہربانی اپنا سوالنامہ یہاں بھیجیں:

FREEPOST
 ,Opinion Research Services, FREEPOST SS1018 

PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL۔

 مشاورت کی آخری تاریخ 
بروز بدھ یکم اپریل 2020ء ہے۔

سوالنامہ پھاڑ کر الگ کر لیں

40 ملی میٹر



ہماری تجویز یہ ہے کہ بیشتر خدمات کو ان کے موجودہ ہسپتالوں میں تجدید شدہ عمارتوں میں رکھیں، اوران انتہائی بیمار 
مریضوں، کہ جنہیں ہسپتال میں مزید خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن کی ہسپتال میں زچگیاں ہوتی ہیں، 

کے لئے چھ بنیادی )مرکزی( خدمات کو اسٹیٹ۔آف۔دی۔آرٹ نئے خصوصی ہنگامی دیکھ بھال کے ہسپتال میں یکجا کریں۔

نیچے دیئے گئے جدول میں، براہ مہربانی ہمیں یہ بتانے کے لئے ایک باکس پر نشان لگائیں کہ آپ کے خیال میں یہ تجویز 
سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن عالقے میں رہنے والے لوگوں کے لئے کتنی بہتر یا نامناسب ہے۔

براہ کرم نیچے دی گئی جگہ میں اپنے جواب کی وجوہات بتائیں۔  

 Q1 
ہمارا دیکھ بھال کا ماڈل )یا کام کرنے کا نیا طریقہ(

مشاورتی سواالت

یہ ایک بہت ہی نامناسب 
حل ہے

یہ ایک نامناسب 
حل ہے

یہ نہ تو کوئی نامناسب 
حل ہے اور نہ ہی کوئی 

بہتر حل

یہ ایک بہتر حل ہے یہ ایک بہت ہی بہتر 
حل ہے

ہم نے مشاورتی سوالنامے کے جوابات 
اور دیگر مشاورتی فیڈ بیک کو منظم 

کرنے کے لئے، ایک آزاد تحقیقاتی کمپنی، 
اوپینین ریسرچ سروسز )او۔آر۔ایس( 

 Opinion Research Services
)ORS( کو متعین کیا ہے۔ او۔آر۔ایس ایک 

آزادانہ مشاورتی رپورٹ فراہم کرے گی 
جو اس بات کو یقینی بنائے گی کہ افراد 
سے ہمیں موصول ہونے والی فیڈ بیک 

گمنام رہے۔ سرکاری سطح پر مجازاداروں 

یا لوگوں کے ذریعہ فراہم کردہ آراء کو 
مکمل طور پر شائع کیا جاسکتا ہے۔

سوالنامے میں موجود تمام سواالت اختیاری 
ہیں۔ او۔آر۔ایس کسی بھی اس معلومات 

پراعداد و شمار کے تحفظ کے تازہ ترین 
ضوابط کے مطابق عمل درآمد کرے گا 
جو آپ اس مشاورت کے رد عمل میں 

فراہم کریں گے۔ او۔آر۔ایس آپ کی معلومات 
کو صرف اس مشاورت کے لئےاستعمال 
کرے گا۔ وہ کسی بھی فیصلے کے حتمی 

ہونے کے ایک سال سے زائد عرصہ تک 
ایسی کوئی ذاتی معلومات محفوظ نہیں 

رکھیں گے کہ جس سے آپ کی شناخت ہو 
سکے۔ 

 مزید معلومات کے لئے،
www.improvinghealthcare 

 together.org.uk پر جائیں اور
 consultation‘ سرچ باکس میں
 privacy notice’ ٹائپ کریں یا 
www.ors.org.uk/privacy۔

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ3



نیچے دیئے گئے جدول میں، براہ مہربانی ہمیں یہ بتانے کے لئے ایک باکس پر نشان لگائیں کہ آپ  
سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن کے عالقے میں رہنے والے لوگوں کے لئےسوٹن ہسپتال سائٹ پر نئے 

خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال کی تعمیر کو کتنا بہتر یا کتنا نامناسب سمجھتے ہیں۔

براہ کرم نیچے دی گئی جگہ میں اپنے جواب کی وجوہات بتائیں۔

Q2a 
ہمارے پسندید مقام کے طور پر سوٹن ھسپتال

یہ ایک بہت ہی نامناسب 
حل ہے

یہ ایک نامناسب 
حل ہے

یہ نہ تو کوئی نامناسب 
حل ہے اور نہ ہی کوئی 

بہتر حل

یہ ایک بہتر حل ہے یہ ایک بہت ہی بہتر 
حل ہے

Q2 
خصوصی ہنگامی دیکھ بھال کے ہسپتال کا جائے مقام

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ5 4 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء مشاورتی سوالنامہ

Q2b 
نئے خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال کے جائےمقام کے طور پر 

سینٹ ھیلیئر ہسپتال

یہ ایک بہت ہی نامناسب 
حل ہے

یہ ایک نامناسب 
حل ہے

یہ نہ تو کوئی نامناسب 
حل ہے اور نہ ہی کوئی 

بہتر حل

یہ ایک بہتر حل ہے یہ ایک بہت ہی بہتر 
حل ہے

نیچے دیئے گئے جدول میں، براہ مہربانی ہمیں یہ بتانے کے لئے ایک باکس پر نشان لگائیں کہ 
آپ  سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن کے عالقے میں رہنے والے لوگوں کے لئے سینٹ ھیلئیر ہسپتال 
سائٹ پر نئے خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال کی تعمیر کو کتنا بہتر یا کتنا نامناسب سمجھتے ہیں۔

براہ کرم نیچے دی گئی جگہ میں اپنے جواب کی وجوہات بتائیں۔



نیچے دیئے گئے جدول میں، براہ مہربانی ہمیں یہ بتانے کے لئے ایک باکس پر نشان لگائیں کہ آپ  
سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن کے عالقے میں رہنے والے لوگوں کے لئےسوٹن ہسپتال سائٹ پر نئے 

خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال کی تعمیر کو کتنا بہتر یا کتنا نامناسب سمجھتے ہیں۔

براہ کرم نیچے دی گئی جگہ میں اپنے جواب کی وجوہات بتائیں۔

Q2a 
ہمارے پسندید مقام کے طور پر سوٹن ھسپتال

یہ ایک بہت ہی نامناسب 
حل ہے

یہ ایک نامناسب 
حل ہے

یہ نہ تو کوئی نامناسب 
حل ہے اور نہ ہی کوئی 

بہتر حل

یہ ایک بہتر حل ہے یہ ایک بہت ہی بہتر 
حل ہے

Q2 
خصوصی ہنگامی دیکھ بھال کے ہسپتال کا جائے مقام

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ5 4 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء مشاورتی سوالنامہ

Q2b 
نئے خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال کے جائےمقام کے طور پر 

سینٹ ھیلیئر ہسپتال

یہ ایک بہت ہی نامناسب 
حل ہے

یہ ایک نامناسب 
حل ہے

یہ نہ تو کوئی نامناسب 
حل ہے اور نہ ہی کوئی 

بہتر حل

یہ ایک بہتر حل ہے یہ ایک بہت ہی بہتر 
حل ہے

نیچے دیئے گئے جدول میں، براہ مہربانی ہمیں یہ بتانے کے لئے ایک باکس پر نشان لگائیں کہ 
آپ  سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن کے عالقے میں رہنے والے لوگوں کے لئے سینٹ ھیلئیر ہسپتال 
سائٹ پر نئے خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال کی تعمیر کو کتنا بہتر یا کتنا نامناسب سمجھتے ہیں۔

براہ کرم نیچے دی گئی جگہ میں اپنے جواب کی وجوہات بتائیں۔



Q2c 
نئے خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال کے جائےمقام 

کے طور پر ایپسم ہسپتال

پبلک ٹرانسپورٹ اور نئے خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال تک سفر کو تینوں آپشنز میں سے کونسی آپشن 
بہتر بنائے گی؟

اگر جائے مقام ایپسم ہسپتال ہو؟

اگر جائے مقام سینٹ ھیلئیر ہسپتال ہو؟

اگر جائے مقامسوٹن ہسپتال ہو؟

 Q3 
آمد و رفت اور سفر کو بہتر بنانے میں کیا مدد 

ملے گی؟

یہ ایک بہت ہی 
نامناسب حل ہے

یہ ایک نامناسب 
حل ہے

یہ نہ تو کوئی نامناسب 
حل ہے اور نہ ہی کوئی 

بہتر حل

یہ ایک بہتر حل ہے یہ ایک بہت ہی بہتر 
حل ہے

نیچے دیئے گئے جدول میں، براہ مہربانی ہمیں یہ بتانے کے لئے ایک باکس پر نشان لگائیں کہ آپ  
سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن کے عالقے میں رہنے والے لوگوں کے لئےایپسم ہسپتال سائٹ پر 

نئے خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال کی تعمیر کو کتنا بہتر یا نامناسب سمجھتے ہیں۔

براہ کرم نیچے دی گئی جگہ میں اپنے جواب کی وجوہات بتائیں۔

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ7 6 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء مشاورتی سوالنامہ



Q2c 
نئے خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال کے جائےمقام 

کے طور پر ایپسم ہسپتال

پبلک ٹرانسپورٹ اور نئے خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال تک سفر کو تینوں آپشنز میں سے کونسی آپشن 
بہتر بنائے گی؟

اگر جائے مقام ایپسم ہسپتال ہو؟

اگر جائے مقام سینٹ ھیلئیر ہسپتال ہو؟

اگر جائے مقامسوٹن ہسپتال ہو؟

 Q3 
آمد و رفت اور سفر کو بہتر بنانے میں کیا مدد 

ملے گی؟

یہ ایک بہت ہی 
نامناسب حل ہے

یہ ایک نامناسب 
حل ہے

یہ نہ تو کوئی نامناسب 
حل ہے اور نہ ہی کوئی 

بہتر حل

یہ ایک بہتر حل ہے یہ ایک بہت ہی بہتر 
حل ہے

نیچے دیئے گئے جدول میں، براہ مہربانی ہمیں یہ بتانے کے لئے ایک باکس پر نشان لگائیں کہ آپ  
سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن کے عالقے میں رہنے والے لوگوں کے لئےایپسم ہسپتال سائٹ پر 

نئے خصوصی ایمرجنسی کیئر ہسپتال کی تعمیر کو کتنا بہتر یا نامناسب سمجھتے ہیں۔

براہ کرم نیچے دی گئی جگہ میں اپنے جواب کی وجوہات بتائیں۔

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ7 6 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء مشاورتی سوالنامہ



اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی بھی تجویز آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر یا آپ کے جاننے والے 
دیگر لوگوں پر  اثر انداز ہو گی، خواہ یہ اثر مثبت ہو یا منفی، براہ کرم نیچے دی گئی جگہ میں ہمیں 

بتائیں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے۔

 Q4 
ہماری تجاویز سے آپ اور آپ کے اہل خانہ پر 

براہ مہربانی نیچے دی گئی جگہ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں کسی بھی دیگر ایسی چیز کے بارے میں بتائیں کیا اثر پڑے گا؟
جسے آپ کے خیال میں ہمیں سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن کے عالقے میں رہنے والے لوگوں کے لئے 

خصوصی ہنگامی دیکھ بھال کے ہسپتال کے بہترین انتخاب کا فیصلہ کرتے وقت مِد نظر رکھنا چاہئے۔

Q5 
ہمیں اور کیا غور کرنا چاہئے؟

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ9 8 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء مشاورتی سوالنامہ



اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی بھی تجویز آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر یا آپ کے جاننے والے 
دیگر لوگوں پر  اثر انداز ہو گی، خواہ یہ اثر مثبت ہو یا منفی، براہ کرم نیچے دی گئی جگہ میں ہمیں 

بتائیں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے۔

 Q4 
ہماری تجاویز سے آپ اور آپ کے اہل خانہ پر 

براہ مہربانی نیچے دی گئی جگہ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں کسی بھی دیگر ایسی چیز کے بارے میں بتائیں کیا اثر پڑے گا؟
جسے آپ کے خیال میں ہمیں سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن کے عالقے میں رہنے والے لوگوں کے لئے 

خصوصی ہنگامی دیکھ بھال کے ہسپتال کے بہترین انتخاب کا فیصلہ کرتے وقت مِد نظر رکھنا چاہئے۔

Q5 
ہمیں اور کیا غور کرنا چاہئے؟

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ9 8 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء مشاورتی سوالنامہ



آپ کا شکریہ 
 ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرنے میں وقت دینے پر آپ کا شکریہ۔ یہ مشاورت 

8 جنوری 2020ء سے یکم اپریل 2020ء تک جاری ہے۔ آپ کے خیاالت ایک آزاد تحقیقاتی کمپنی اوپیئن ریسرچ 
سروسز )او۔آر۔ایس( کے ذریعہ اکٹھےکیے جائیں گے، اور NHS کمیٹی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو کوئی 

حتمی فیصلہ کرے گی۔

اس عمل کے بارے میں مزید معلومات یا اس پروگرام کے بارے میں اپ ڈیٹس کی وصولی کو سائن اپ کرنے کے 
 لئے، براہ کرم ہمیں hello@improvinghealthcaretogether.org.uk پر ای میل کریں،

 02038 800 271 پر ہمیں کال کریں یا 07500 063191 پر ہمیں ایک ٹیکسٹ میسج بھیجیں۔

Q6 
کیا آپ کے پاس کوئی دوسرا حل ہے جس پر ہمیں 

غور کرنا چاہئے؟
آپ کے بارے میں مزید کچھ اور

آپ درج ذیل میں سے کس کا جواب دے رہے ہیں بطور1
براہ کرم جو بھی الگو ہوتا ہے اس پر نشان لگائیں۔

ایک انفرادی رہائشی   

ایک تیماردار  

16 سال سے کم عمر کے بچے کے والدین یا سرپرست  

NHS عملے کا ایک ممبر   

کسی ادارے کا نمائندہ ۔ برائے کرم اپنی تنظیم کا نام فراہم کریں  

اور پھر سوال نمبر 12 پر جائیں ...................................................................................................................

دیگر ۔ براِہ مہربانی وضاحت کریں  ...........................................................................................................  

آپ کس عالقے میں رہتے ہیں؟
براہ کرم مندرجہ ذیل میں سے ایک آپشن منتخب کریں۔

سرے ڈاؤنز  

سوٹن  

میرٹن  

دیگر کوئی عالقہ  

نہ بتانے کو ترجیح  

ہم تنوع کے فوائد کو پہچانتے اور فروغ دیتے ہیں اور ہر 
ایک کو خواہ وہ کوئی سی عمر، معذوری، جنس، ِصنف، 

ازدواج اور شہری شراکت داری کی حیثیت، حمل اور 
زچگی، نسل، مذہب یا اعتقاد یا جنسیت کا حامل ہو ہم اس 
کے ساتھ ُپر وقار اور بااحترام  برتاؤ کرنے کے لئے ُپر 

عزم ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ ہماری خدمات 
ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہیں جن کی ہم خدمت کرتے 

ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذیل میں مختصر نگرانی کے 

حصے کو ُپر کریں۔ ہم اور او۔آر۔ایس آپ کی معلومات کو صرف 
اس مشاورت کے لئے استعمال کریں گے۔ ہم کسی بھی فیصلے 
کے حتمی ہونے کے ایک سال سے زائد عرصہ بعد تک ایسی 

کوئی ذاتی معلومات محفوظ نہیں رکھیں گے کہ جس سے آپ کی 
شناخت ہو سکے۔ ہم ان تمام ڈیٹا پروٹیکشن قوانین کے پابند ہیں جو 
برطانیہ میں الگو ہوتے ہیں، جس میں یورپی جنرل ڈیٹا پروٹیکشن 
ریگولیشن )جی۔ڈی۔پی۔آر( اور برطانیہ کے اپنے قوانین شامل ہیں۔

2

آپ کی صنف کیا ہے؟
مرد  عورت   دیگر   نہ بتانے کو ترجیح  

4

کیا اوپر بتائی گئی آپ کی جنس وہی ہے جو آپ کی پیدائش کے وقت تھی؟
ہاں   نہیں  نہ بتانےکو ترجیح    

5

آپ کتنے سال کے ہیں؟
45-54   35-44   25-34 18 سے کم  18-24    

75 یا اس سے زیادہ       نہ بتانےکو ترجیح   65-74  55-64  

3

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ11 10 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء مشاورتی سوالنامہ



آپ کا شکریہ 
 ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرنے میں وقت دینے پر آپ کا شکریہ۔ یہ مشاورت 

8 جنوری 2020ء سے یکم اپریل 2020ء تک جاری ہے۔ آپ کے خیاالت ایک آزاد تحقیقاتی کمپنی اوپیئن ریسرچ 
سروسز )او۔آر۔ایس( کے ذریعہ اکٹھےکیے جائیں گے، اور NHS کمیٹی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو کوئی 

حتمی فیصلہ کرے گی۔

اس عمل کے بارے میں مزید معلومات یا اس پروگرام کے بارے میں اپ ڈیٹس کی وصولی کو سائن اپ کرنے کے 
 لئے، براہ کرم ہمیں hello@improvinghealthcaretogether.org.uk پر ای میل کریں،

 02038 800 271 پر ہمیں کال کریں یا 07500 063191 پر ہمیں ایک ٹیکسٹ میسج بھیجیں۔

Q6 
کیا آپ کے پاس کوئی دوسرا حل ہے جس پر ہمیں 

غور کرنا چاہئے؟
آپ کے بارے میں مزید کچھ اور

آپ درج ذیل میں سے کس کا جواب دے رہے ہیں بطور1
براہ کرم جو بھی الگو ہوتا ہے اس پر نشان لگائیں۔

ایک انفرادی رہائشی   

ایک تیماردار  

16 سال سے کم عمر کے بچے کے والدین یا سرپرست  

NHS عملے کا ایک ممبر   

کسی ادارے کا نمائندہ ۔ برائے کرم اپنی تنظیم کا نام فراہم کریں  

اور پھر سوال نمبر 12 پر جائیں ...................................................................................................................

دیگر ۔ براِہ مہربانی وضاحت کریں  ...........................................................................................................  

آپ کس عالقے میں رہتے ہیں؟
براہ کرم مندرجہ ذیل میں سے ایک آپشن منتخب کریں۔

سرے ڈاؤنز  

سوٹن  

میرٹن  

دیگر کوئی عالقہ  

نہ بتانے کو ترجیح  

ہم تنوع کے فوائد کو پہچانتے اور فروغ دیتے ہیں اور ہر 
ایک کو خواہ وہ کوئی سی عمر، معذوری، جنس، ِصنف، 

ازدواج اور شہری شراکت داری کی حیثیت، حمل اور 
زچگی، نسل، مذہب یا اعتقاد یا جنسیت کا حامل ہو ہم اس 
کے ساتھ ُپر وقار اور بااحترام  برتاؤ کرنے کے لئے ُپر 

عزم ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ ہماری خدمات 
ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہیں جن کی ہم خدمت کرتے 

ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذیل میں مختصر نگرانی کے 

حصے کو ُپر کریں۔ ہم اور او۔آر۔ایس آپ کی معلومات کو صرف 
اس مشاورت کے لئے استعمال کریں گے۔ ہم کسی بھی فیصلے 
کے حتمی ہونے کے ایک سال سے زائد عرصہ بعد تک ایسی 

کوئی ذاتی معلومات محفوظ نہیں رکھیں گے کہ جس سے آپ کی 
شناخت ہو سکے۔ ہم ان تمام ڈیٹا پروٹیکشن قوانین کے پابند ہیں جو 
برطانیہ میں الگو ہوتے ہیں، جس میں یورپی جنرل ڈیٹا پروٹیکشن 
ریگولیشن )جی۔ڈی۔پی۔آر( اور برطانیہ کے اپنے قوانین شامل ہیں۔

2

آپ کی صنف کیا ہے؟
مرد  عورت   دیگر   نہ بتانے کو ترجیح  

4

کیا اوپر بتائی گئی آپ کی جنس وہی ہے جو آپ کی پیدائش کے وقت تھی؟
ہاں   نہیں  نہ بتانےکو ترجیح    

5

آپ کتنے سال کے ہیں؟
45-54   35-44   25-34 18 سے کم  18-24    

75 یا اس سے زیادہ       نہ بتانےکو ترجیح   65-74  55-64  

3

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ11 10 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء مشاورتی سوالنامہ



کیا آپ فی الوقت حاملہ ہیں یا آپ نے گذشتہ سال میں بچے کو جنم دیا ہے؟
ہاں   نہیں   الگو نہیں ہوتا   نہ بتانے کو ترجیح  

6

 اگر آپ نے سوال 7 کے جواب ہاں میں دیا ہے تو، براہ کرم ہمیں بتائیں کہ آپ کی معذوری، طویل مدتی 
بیماری یا صحت  کے مسائل کس سے متعلق ہیں۔

ایک دیرینہ بیماری یا صحت کی خراب حالت )مثال کے طور پر، کینسر، ایچ۔آئی۔وی، ذیابیطس،   
  دل کی دائمی بیماری یا مرگی(

دماغی صحت کی دشواری )مثال کے طور پر نفسیاتی دباؤ، شیزوفرینیا یا اضطراب کی بد نظمی(  

جسمانی مشکل یا نقل و حرکت کا مسئلہ )مثال کے طور پر، اپنے بازوؤں کو استعمال کرنے میں دشواری یا    
ویل چیئر یا بیساکھیوں کی ضرورت(  

معاشرتی یا مواصالتی دشواری )مثال کے طور پر تقریر اور زبان کا مسئلہ،   
  یا ایسپرجر سنڈروم یا دیگر آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر(

)ADHD سیکھنے میں ایک خاص دشواری )مثال کے طور پر، ڈیسیلیکسیا، ڈیسپریشیا یا  

اندھا ہونا یا جزوی طور پر بینا ہونا  

بہرا ہونا یا جزوی بہرا ہونا  

ایک معذوری، صحت کی خراب حالت، سیکھنے میں معذوری یا سیکھنے کا فرق    
جو اوپر درج نہیں ہے  

نہ بتانے کو ترجیح  

8

کیا آپ کو کوئی معذوری، طویل مدتی بیماری یا صحت کے مسائل درپیش ہیں؟
ہاں   نہیں  نہ بتانے کو ترجیح    

7

کون سا قبائلی یا نسلی پس منظر آپ کی بہترین وضاحت کرتا ہے؟
عرب  

ایشین/ برطانوی ایشین: بھارتی ایشیائی/برطانوی ایشیائی: چینی   ایشیائی/برطانوی ایشیائی: بنگلہ دیشی   

ایشین/ برطانوی ایشین: دیگر ایشیائی/برطانوی ایشیائی: پاکستانی    

سیاہ فام / برطانوی سیاہ فام: کیریبین سیاہ فام / برطانوی سیاہ فام: افریقی    

سیاہ فام / برطانوی سیاہ فام: دیگر  

مخلوط النسل: ایشیائی اور سفید فام  مخلوط النسل: سیاہ فام اور سفید   

مخلوط النسل:  دیگر مخلوط النسل: سیاہ فام اور ایشیائی   

سیاح: آئرش سیاح: خانہ بدوش یا روما    

سفید فام: یورپی سفید فام: آئرش  سفید فام: برطانوی   

کوئی دیگر نسل یا نسلی پس منظر ، براہ کرم بتائیں ...............................     نہ بتانے کو ترجیح  

9

آپ کو ہمیں اپنا پوسٹ کوڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اقدام اس بات کو یقینی 
بنانے میں ہمارا مددگار ہو گا کہ ہم سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن بھر میں لوگوں تک پہنچیں۔ اس سے ہمیں اس 

سوالنامے کے جوابات میں جغرافیائی اختالفات کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔

آپ کا مکمل پوسٹ کوڈ کیا ہے؟ 12

آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟
ہندو   یہودی النسل  مسلمان عیسائی   بدھ مت    

کوئی مذہب نہیں  نہ بتانےکو ترجیح  دیگر مذہب   سکھ    

مندرجہ ذیل میں سے کون سی اصطالح آپ کی جنسیت کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے؟
مخالف جنس پرست یا سیدھا بے جنس   دو جنس  لونڈا یا نسوانی ہم جنس پرست    

نہ بتانے کو ترجیح  دیگر    

10

11

اپنی شنوائی کرانے کے لئے آپ کے پاس بہت سے مختلف طریقے ہیں۔

 ,FREEPOST SS1018 ،اس کاغذی سوالنامے کو اوپینین ریسرچ سروسز 
PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL پر بھیجیں۔

اپنے آراء سے آگاہ کرنے کے لئے مقامی لوگوں کو سننے کی ہماری کسی بھی تقریب میں تشریف الئیں۔

ہمیں ای۔میل کریں یہاں hello@improvinghealthcaretogether.org.uk۔

ہمیں ٹویٹر )IHTogether@( پرمیسج کریں یا ہمارا فیس بک پیج
)ImprovingHealthcareTogether( مالحظہ کریں۔

ہمیں Opinion Research Services, FREEPOST SS1018, PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL پر لکھ کر بھیجیں۔

ہمیں کال کریں 02038 800 271 پر۔

ہمیں ایک ٹیکسٹ میسج 07500 063191 پر بھیجیں۔

 اگر آپ یا کوئی ایسا جسے آپ جانتے ہوں اس دستاویز کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو براِہ مہربانی بذریعہ ای میل 
hello@improvinghealthcaretogether.org.uk پر  یا بذریعہ فون 02038 800 271 پر ہم سے رابطہ کریں اور 

ہم موزوں ترین شکل یا زبان میں معلومات فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk271 800 02038

271 800 02038

02038 800 271۔

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ13 12 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء مشاورتی سوالنامہ



کیا آپ فی الوقت حاملہ ہیں یا آپ نے گذشتہ سال میں بچے کو جنم دیا ہے؟
ہاں   نہیں   الگو نہیں ہوتا   نہ بتانے کو ترجیح  

6

 اگر آپ نے سوال 7 کے جواب ہاں میں دیا ہے تو، براہ کرم ہمیں بتائیں کہ آپ کی معذوری، طویل مدتی 
بیماری یا صحت  کے مسائل کس سے متعلق ہیں۔

ایک دیرینہ بیماری یا صحت کی خراب حالت )مثال کے طور پر، کینسر، ایچ۔آئی۔وی، ذیابیطس،   
  دل کی دائمی بیماری یا مرگی(

دماغی صحت کی دشواری )مثال کے طور پر نفسیاتی دباؤ، شیزوفرینیا یا اضطراب کی بد نظمی(  

جسمانی مشکل یا نقل و حرکت کا مسئلہ )مثال کے طور پر، اپنے بازوؤں کو استعمال کرنے میں دشواری یا    
ویل چیئر یا بیساکھیوں کی ضرورت(  

معاشرتی یا مواصالتی دشواری )مثال کے طور پر تقریر اور زبان کا مسئلہ،   
  یا ایسپرجر سنڈروم یا دیگر آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر(

)ADHD سیکھنے میں ایک خاص دشواری )مثال کے طور پر، ڈیسیلیکسیا، ڈیسپریشیا یا  

اندھا ہونا یا جزوی طور پر بینا ہونا  

بہرا ہونا یا جزوی بہرا ہونا  

ایک معذوری، صحت کی خراب حالت، سیکھنے میں معذوری یا سیکھنے کا فرق    
جو اوپر درج نہیں ہے  

نہ بتانے کو ترجیح  

8

کیا آپ کو کوئی معذوری، طویل مدتی بیماری یا صحت کے مسائل درپیش ہیں؟
ہاں   نہیں  نہ بتانے کو ترجیح    

7

کون سا قبائلی یا نسلی پس منظر آپ کی بہترین وضاحت کرتا ہے؟
عرب  

ایشین/ برطانوی ایشین: بھارتی ایشیائی/برطانوی ایشیائی: چینی   ایشیائی/برطانوی ایشیائی: بنگلہ دیشی   

ایشین/ برطانوی ایشین: دیگر ایشیائی/برطانوی ایشیائی: پاکستانی    

سیاہ فام / برطانوی سیاہ فام: کیریبین سیاہ فام / برطانوی سیاہ فام: افریقی    

سیاہ فام / برطانوی سیاہ فام: دیگر  

مخلوط النسل: ایشیائی اور سفید فام  مخلوط النسل: سیاہ فام اور سفید   

مخلوط النسل:  دیگر مخلوط النسل: سیاہ فام اور ایشیائی   

سیاح: آئرش سیاح: خانہ بدوش یا روما    

سفید فام: یورپی سفید فام: آئرش  سفید فام: برطانوی   

کوئی دیگر نسل یا نسلی پس منظر ، براہ کرم بتائیں ...............................     نہ بتانے کو ترجیح  

9

آپ کو ہمیں اپنا پوسٹ کوڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اقدام اس بات کو یقینی 
بنانے میں ہمارا مددگار ہو گا کہ ہم سرے ڈاؤنز، سوٹن اور میرٹن بھر میں لوگوں تک پہنچیں۔ اس سے ہمیں اس 

سوالنامے کے جوابات میں جغرافیائی اختالفات کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔

آپ کا مکمل پوسٹ کوڈ کیا ہے؟ 12

آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟
ہندو   یہودی النسل  مسلمان عیسائی   بدھ مت    

کوئی مذہب نہیں  نہ بتانےکو ترجیح  دیگر مذہب   سکھ    

مندرجہ ذیل میں سے کون سی اصطالح آپ کی جنسیت کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے؟
مخالف جنس پرست یا سیدھا بے جنس   دو جنس  لونڈا یا نسوانی ہم جنس پرست    

نہ بتانے کو ترجیح  دیگر    

10

11

اپنی شنوائی کرانے کے لئے آپ کے پاس بہت سے مختلف طریقے ہیں۔

 ,FREEPOST SS1018 ،اس کاغذی سوالنامے کو اوپینین ریسرچ سروسز 
PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL پر بھیجیں۔

اپنے آراء سے آگاہ کرنے کے لئے مقامی لوگوں کو سننے کی ہماری کسی بھی تقریب میں تشریف الئیں۔

ہمیں ای۔میل کریں یہاں hello@improvinghealthcaretogether.org.uk۔

ہمیں ٹویٹر )IHTogether@( پرمیسج کریں یا ہمارا فیس بک پیج
)ImprovingHealthcareTogether( مالحظہ کریں۔

ہمیں Opinion Research Services, FREEPOST SS1018, PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL پر لکھ کر بھیجیں۔

ہمیں کال کریں 02038 800 271 پر۔

ہمیں ایک ٹیکسٹ میسج 07500 063191 پر بھیجیں۔

 اگر آپ یا کوئی ایسا جسے آپ جانتے ہوں اس دستاویز کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو براِہ مہربانی بذریعہ ای میل 
hello@improvinghealthcaretogether.org.uk پر  یا بذریعہ فون 02038 800 271 پر ہم سے رابطہ کریں اور 

ہم موزوں ترین شکل یا زبان میں معلومات فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk271 800 02038

271 800 02038

02038 800 271۔

صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ءمشاورتی سوالنامہ13 12 صحت کی دیکھ بھال کو مل کر بہتر بنانا 2020ء تا 2030ء مشاورتی سوالنامہ



 صحت کی دیکھ بھال
  کو مل کر بہتر بنانا
 2020ء تا 2030ء

? ?

براِہ مہربانی اپنا سوالنامہ یہاں بھیجیں:

 ,Opinion Research Services, FREEPOST SS1018 
PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL۔

 مشاورت کی اختتامی تاریخ 
بروز بدھ یکم اپریل 2020ء ہے۔
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