آپ کی بعدوالی اپائنٹمنٹ کوبُک کروانے کا نیا طریقہ
مریضوں کےلیے معلومات اور مشورہ

بیرونی مریض
بعد میں آنے والی یعنی فالواَپ اپائنٹمنٹس کوبُک کروانے کے لیے ہم طریقہ کارکوتبدیل کررہےہیں اس لیے اگرآپ کوچھ ہفتوں سے
زیادہ عرصے میں دوبارہ دیکھاجاناہےہم آپکوجب وقت قریب آیاتوکہیں گےکہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ چیزآپکواپائنٹمنٹ کے لیے
مناسب وقت اورتاریخ لینےمیں مدد کرے گی۔
اگرآپ کواپنی فالواَپ اپائنٹمنٹ اگلے چھ ہفتوں کے اندردرکارہوتوآپکوکلینک چھوڑنے سے قبل اپائنٹمنٹ دے دی جائے گی۔
اگرآپکوچھ ہفتوں کے بعداپائنٹمنٹ درکارہوتوہم آپکوخط لکھیں گے اورآپ سے کہیں گے کہ اپنی اپائنٹمنٹ بنوانے کے لیےہم سے رابطہ
کریں۔
اپنی اپائنٹمنٹ کوبُک کروانے کےلیے مجھے کیاکرنے کی ضرورت ہے؟
اگرآپکی اپائنمنٹ چھ ہفتوں کے بعدمتوقع ہوتو ،جب آپ کوٹرسٹ کی طرف سے خط ملے توآپ کواپائنٹمنٹ کی تاریخ اوروقت لینے
کےلیے ہمیں فون کرناپڑے گا یا پھرہمیں بتانے کے لیے فون کرناپڑے گاکہ آپکومزیداپائنٹمنٹ نہیں چاہیے۔ اس خط پر لکھی گئی تاریخ
کے دو ہفتوں کے اندرآپ کوایساکرناہوگا۔
ہم آپکویاد دہانی کےلیےٹیکسٹ پیغام بھیجیں گےاگرہمارے پاس آپکاموبائل نمبرہوا۔
اگرمیں ھسپتال کال نہ کروں توکیاہوگا؟
اگرآپ ہمیں اپنی اپائنٹمنٹ بنوانے کے لیے فون نہیں کرتے توآپ کے معالج آپ کی دیکھ بھال کاجائزہ لیں گے اورآپکوخارج کرسکتے
ہیں۔ ایسی صورت میں آپکواورآپکے جی پی کوخط لکھاجائے گاجس میں وضاحت کی جائے گی۔
ٹرسٹ فالواَپ اپائنمنٹس کوبُک کروانے کے لیے اس قسم کا طریقہ کیوں نافذکررہاہے؟
اس وقت کے قریب جب ان اپائنٹمنٹس کی ضرورت ہوانہیں ب ُک کروانے کے ذریعے ہمارامقصدیہ ہے کہ آپ کی سہولت کےمطابق
اپائنٹمنٹ کوبنایاجائےاوراسکی منسوخی یا اس میں تبدیلی کے عمل کوکم کیاجاسکے۔
مزیدمعلومات
اگراپنی فالواَپ اپائنٹمنٹ کوب ُک کروانے سےمتعلق آپ کے کسی قسم کے سواالت ہوں توبراہ مہربانی ہمارے رابطہ سینٹرکوفون نمبر
 0121 507 4151پرسوموار سے جمعہ تک صبح  8بجے سے شام  8بجے تک اورہفتہ کے دن صبح  9بجے سے شام  5بجے تک
فون کریں۔
ہمارے ہسپتالوں اورخدمات سے متعلق مزیدمعلومات کے لیےہماری ویب سائٹ  WWW.SWBH.NHS.UKکومالحظہ کریں یا ہم سے
 Twitter @SWBHnhsاورفیس بُک کی  www.facebook.com/SWBHnhsویب سائٹ کومالحظہ کریں۔
اگر ٓاپ اس معلوماتی کتابچے میں کسی قسم کی ترمیم یا بہتری کی تجویزدیناچاہتے ہیں توبراہ مہربانی کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ سے فون
نمبر 01215075420پررابطہ کریں یا  swbh-gm-patient-information@nhs.netswb-trپرای میل کریں۔
یہ لیف لَیٹ دوسری زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔
اس لیف لَیٹ کواپنی ترجیحی زبان میں پڑھنے کے لیےبراہ مہربانی اس کیوآر کوڈ کوسکَین کریں۔
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