ر
ڈاکٹوں
مشن کا بیان
ورنیتھ میڈیکل پریکٹس ہمارے مریض ےس ر
چلت واےل ،جامع نقطہ نظر اور ایک
ے
انتہاب حوصلہ افزا بنیادی صحت یک دیکھ بھال
پرعزم ،اچیھ تربیت یافتہ اور

ورنتھ میڈیکل
پریکٹس

ے
ر
ہوئ،
می شامل
می ہماری پریکٹس ں
ڈاکٹ یب بٹ (اصول یج یب) 9002 :ں
رہت اور کام ے
ے
ے
می ے
کرئ ںہی۔ اس
جب ےس وہ کوالیفاب کرئ ںہی ،شمال مغرب ں
مائٹ رسجری اور سائیکاٹری ہی۔ ر
یک دلچسپیاں پیڈیاٹرکس ،ر
ڈاکٹ بٹ اردو
ں
ے
سکت ںہی۔
پنجاب بیھ بول اور سمجھ
اور
ی

ے
ر
رساب یک فراہیم ےک ذریےع مریضوں یک دیکھ بھال کا
کرئ وایل ٹیم تک مسلسل
اعیل ترین معیار فراہم ر
ٰ
کرئ ےک ںلت پرعزم ےہ۔

ر
پریکٹیشٹز بیھ ںہی۔
ہمارے پاس باقاعدہ لوکوم اور نرس

ے
کھلن ےک اوقات

نرسنگ سٹاف

8.00am-6.30pm

Monday

8.00am-6.30pm

Tuesday

8.00am-6.30pm

Wednesday

8.00am-6.30pm

Thursday

8.00am-6.30pm

Friday

می خوش آمدید
ورنیتھ میڈیکل پریکٹس ں
ے
ر
ہوئ ںہی اور عمےل یک
نہی
براہ کرم نوٹ کریں کہ ہم دوپہر ےک کھان ےک ںلت بند ں
ے
تربیت ےک لت ہم ر
ہوئ ںہی۔
می رصف ایک دوپہر ےک ںلت بند
مہیت ں
ں

پریکٹس نرس :مختلف حاالت اور صحت ےک خدشات ےک ںلت ذمہ دار ےہ۔
می ماہر ےہ جیےس HCAہمارا
بیماریوں ےک انتظام ےک بہت ےس شعبوں ں

سائٹولوج ،سفری صحت ،بچوں کا کلینک ،خون اور وزن کا
ی
ذیابیطس،
انتظام۔
سکت ںہی ،خون ےک معمول ےک ٹیسٹ کر ے
صحت یک جانچ کر ے
سکت HCA:
سکت ںہی اور پیشاب یک جانچ کر ے
پریش چیک کر ے
ںہی ،بلڈ ر
سکت ںہی۔ وہ
دائیم بیماری ےک انتظام می بیھ مدد ے
کرب ےہ۔
ں
پریکٹس مینیجر

ورنیتھ میڈیکل پریکٹس
Werneth Prrimary Care Centre
Featherstall Road South
Oldham
OL2 7AY

ورنیتھ میڈیکل پریکٹس اولڈہم ےک مرکز ےک ساتھ ساتھ اس ےک آس پاس ےک
جٹل پریکٹس رسوس پیش ے
عالقوں می بیھ کام ے
کرب ہ۔ ہم ایک مکمل ر
کرئ
ں
ے
ہی اور بچوں اور بعض دائیم بیماریوں می مبتال افراد ےک لت ماہر کلینک چالنے
ں
ں
ں
ںہی۔
می ہم ر
اپت تمام مریضوں کا فوری ،شائستہ اور مکمل اعتماد ےک
ہماری مشق ں
ر
ے
جانی کہ
آپ
کہ
ہ
وری
رص
یہ
کہ
ہ
لگتا
ہمی
۔
ہی
چاہت
نا
ساتھ عالج کر
ں
ں
ں
ے
ے
رہ ںہی ،اس ںلت ہمارا پریکٹس عملہ نام کا بیج پہنتا ےہ اور
آپ کس ےس بات کر ے
ٹییل فون پر ر
اپب شناخت کرتا ےہ۔

وکٹوریہ ولیمز :پریکٹس ےک عمویم انتظام اور انتظامیہ ےک ںلت ذمہ دار ےہ۔
ر
ڈپٹ مینیجر
ارم حنیف :پریکٹس مینیجر ےک ساتھ مل کر کام ے
کرب ےہ — جو پریکٹس ےک
عمویم انتظام اور انتظامیہ ےک ںلت ذمہ دار ےہ ۔
استقبالیہ عملہ

Tel: 0161 690 5677

ہمارا تمام استقبالیہ عملہ استقبالیہ ےک تمام فرائض ےس ر
نمٹت ےک ںلت مکمل

www.wernethmedicalpractice.nhs.uk

طور پر تربیت یافتہ ےہ۔ ہماری استقبالیہ ٹیم درج ذیل ےہ:

Email: oldccg.wernethreception@nhs.net

ر
اتھارب
ٹرب کام ،حوالہ جات ،ہیلتھ
پرائیویٹ رپورٹس ،ی
بیب کلینک ،سیکر ی
ر
ےک ساتھ رجسٹیشن ،کوڈنگ اور نوٹوں کا خالصہ۔

ے
یا دی واک ان ر
رساب یک خدمت111 ،
سنٹ پر  7 ،A&Eدن تک
ڈاکٹوں کو کال ے
رنگ کرےک توجہ دیں۔ وہ ر
کرئ ںہی جو اس دن
ِ
ے
می آپ یک مدد کر سکت ںہی ۔
ہنگایم حاالت ں
خون ےک ٹیسٹ
کلینشی یک طرف ےس اجازت حاصل ر
ںر
کرئ یک
خون ےک ٹیسٹ ےک ںلت
ُ
ررصورت ے
ہوب ےہ ،استقبالیہ ٹیم اس وقت تک مالقات کا وقت بک
ر
کلینشی ر
ںر
کرئ ےس قارص ےہ جب تک کہ
ن منظوری نہ دی ہو۔
مفید ویب سائٹ لنکس :
http://ww5.nhschoices.co.uk/
خود کا خیال رکھنا
خود یک دیکھ بھال کا مطلب فٹ اور صحت مند رہنا ےہ ،یہ

اپب دیکھ بھال کب کر ے
سمجھنا کہ آپ ر
سکت ںہی ،کب ایک
فارماسسٹ مدد کر سکتا ہ ،اور کب ر
اپت یج یب یا کیس دورسے
ے
صحت پیشہ ور ےس مشورہ لینا ےہ۔

ے
نسخ

نسج قبول نہی ے
ہم فون پر دہر ےائ جا ر
ن واےل ر
کرئ ںہی۔ آپ کو یا تو مشق
ں
ے
می آنا چاہت یا جمع ر
ر
رساب ےک ذریےع آن
گھنت پہےل مریض یک
کرئ ےس 88
ں
ں
چاہت۔
الئن آرڈر کرنا
ں
گھر ےک دورے

ی
آپ کو گھر ےک دورے ےک لت دن کو ر
بجت یک ررصورت ہویک ۔ ان یک
ں
ے
طب ایمرجنیس
درخواست کیس ایےس مریض ےک ںلت یک جا سکب ےہ جےس ی
ہو اور وہ رسجری می ررسکت ےک لت ر
کاف فٹ نہ ہوں۔
ں
ں
آن الئن مریض تک رسائ

ے
رساب مریضوں کو ں ر
آن الئن مریضوں تک
روٹی اپائنٹمنٹ آن الئن بک
ر
ر
کرئ ،ر
ر
نسج آن الئن آرڈر کرئ اور میڈیکل ریکارڈز آن الئن دیکھت یک
رجسٹ ر
ر
درخواست ر
کرئ یک اجازت ے
کرئ ےک ںلت
دیب ےہ۔ اس رسوس ےک ںلت
ے
آئی ۔
می ں
براہ کرم آب ڈی ےک ثبوت ےک ساتھ پریکٹس ں
https://www.patientaccess.com/
ر
مٹجم دستیاب ےہ۔
اگر معمول یک مالقاتوں ےک ںلت ررصورت ہو تو مریض استقبالیہ ےک عمےل
مٹجم ےک پاس بک ر
ےس ے
ے
سکت ںہی۔ دن یک مالقات ےک ںلت،
کرئ ےک ںلت کہہ
ہم آپ کو فون پر ایک ے
مٹجم پیش کر ے
سکت ںہی ۔
شکایات کا طریقہ کار
کوب شکایت ہ تو استقبالیہ کا تمام عملہ آپ یک مدد ر
اگر آپ کو ے
کرئ
ے
می خوش ےہ ۔ ہمارے پاس شکایات کا طریقہ کار بیھ ےہ ،براہ کرم عمےل
ں
کہی کہ وہ آپ کو شکایات ےک طریقہ کار یک دستاویز
ےک کیس رکن ےس ں
فراہم کرے۔
گھنٹوں ےس باہر
ر
ہوئ پر مریض میڈیکل کروا ے
سکت ںہی۔
رسجری بند

دن یک تقرریوں پر
مریض صبح  8بج ےس ر
ڈاکٹ اوراے این ب ےس مالقات ےک لت کال کر ے
سکت
ں
ی
ی

ںہی۔
معمول یک مالقات
سکت ںہی اور استقبالیہ ڈیسک پر آ ے
مریض رینگ کر ے
سکت ںہی تاکہ قبل از
وقت بک ر
کروائی ۔ آپ  6ے
ہفت پہےل تک
کرئ ےک قابل اپوائنٹمنٹس بک
ں
بک کر ے
سکت ںہی۔
ے
منسوخ
مالقاتی منسوخ کر ر
می وہ ررسکت
دیب
مریض کو وہ تمام
چاہئی جن ں
ں
ں
ر
کرئ ےس قارص ںہی تاکہ ہم دورسے مریضوں کو مالقات یک پیشکش کر
سکی۔
ں
کو ر
ہوب ہ۔ NHSاپوائنٹمنٹس می ررسکت نہ ر
کاف رقم خرچ ے
کرئ ےس GP
ں
ے
اپب تقرریوں کو منسوخ ے
ہم ان لوگوں یک تعریف ے
کرئ ںہی جو ر
کرئ ںہی
ے
سکب ںہی ۔
کیونکہ وہ کیس اور کو پیش یک جا
ٹییل فون
کرئ ےک لت ر
آپ نتائج ،ادویات اور غٹ فوری حاالت پر بات ر
ڈاکٹ ےک ساتھ
ں
ں
ٹییل فون پر مشاورت کر ے
سکت ںہی۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اییس حالت ےک
لت ٹییل فون پر مشاورت نہ کروائی جس ےک لت آپ کو ر
ڈاکٹ ےس معائنہ
ں
ں
ں
ر
ر
ے
کروائ یک رصورت پڑسکب ےہ۔
سفری ویکسینیشن
رہ ںہی تو ہم  9ماہ تک ادویات یک ف راہیم جاری
اگر آپ ںبٹون ملک جا ے
سکت ہی۔ آپ کو سفر ر
کرئ ےس  9ے
ہفت پہےل ٹریول ویکسینیشن ےک ںلت
کر ے ں
ی
ر
ر
رہ ںہی ،تو
بک کروائ یک رصورت ہویک ۔ اگر آپ سعودی عرب کا سفر کر ے
کا چارج ہوگا۔ £50.00انجیکشن ےک ںلت

