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ریجن ہوز ستیزن میں مریضوں
کے لئے مدد

– مریضوں اور رشتہ داروں کے لئے انفارمیشن
جب انسان جان لیوا مرض میں مبتال ہوتا ہے ،کسی خطرناک
حادثے کا شکار ہو یا کسی مستقل طور پر الحق ہونے والی
بیماری کی تشخیص ہو ،تو ایسے میں کئی سواالت اٹھتے
ہیں ،جیسے میں ہی کیوں بیمار ہوا ہوں ،کیا میں اس بیماری
سے مر جاوں گا یا کیا میں دوبارہ معمول کی زندگی گذار
سکوں گا؟
ریجن ہوز ستیزن کے ہسپتال مریضوں کے لئے مدد کی
پیشکش کرتے ہیں جس سے نفسیاتی ،سماجی یا جسمانی
مسائل کو سمجھنے اور ان سے نمپٹنے میں مدد ہو جو
ایک مریض کی حثیت سے ہو سکتے ہیں۔ ان میں جیسے
مریضوں کے مشیر یا سماجی مشیر ،پادری ،امام ،نسلی
ریسورس ٹیم ،مریضوں کے سکول اور ماہرین نفسیات سبھی
شامل ہو سکتے ہیں

میں مریضوں کے لئے مدد کیسے تالش کروں؟
نیچے درج ہوم پیج پر آپ ایک فہرست میں دیکھ سکیں گے
کہ کس قسم کی مدد درالحکومت کے کن ہسپتالوں سے مل
سکتی ہے۔ www.regionh.dk/patientstoette
آپ دیگر مواد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مریض یا رشتہ
دار کی حثیت سے نفسیاتی اور جسمانی مسائل سے کس
طرح نمپٹا جا سکتا ہے۔ اس مواد میں دیگر چیزوں کے
عالوہ مریضوں کی تحریریں کہ وہ اپنی بیماری سے کیسے
نمپٹے ،اسی طرح رشتہ داروں کی حثیت میں ،ادبی مواد،
ریڈیو اور ٹی وی پروگامز

کیا آپ ہمارے مریضوں کے پینل میں شامل ہونا
چاہتے ہیں؟
()Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte
بین الکلیاتی معلوماتی سنٹر برائے مریضاں ایک پینل چالتا
ہے اس میں مریض اور رشتہ دار مریضوں کی مدد سے
متعلق امور پر بحث کر تے ہیں۔ یہ امور مثال کے طور پر
ہو سکتے ہیں کہ ،میں بیماری کے دورانیے کے بعد کام پر
واپس کیسے آ سکتا ہوں ،اپنے بچوں کے ساتھ بیماری کے
بارے میں بات کیسے کی جائے وغیرہ وغیرہ۔

آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟
بین الکلیاتی سنٹر برائے مدد مریضاں ریجن ہوز ستیزن کے
تحت ایک معلوماتی سنٹر ہے جس کا مقصد نفسیاتی ،سماجی،
جسمانی اور مذہبی معلومات کو جمع کرنا ان کو آگے بیان
کرنا اور مریضوں  ،رشتہ داروں اور صحت کے عملے کی
ان امور میں مدد کرنا ہے۔
معلوماتی سنٹر مریضوں کو براہ راست مدد فراہم نہیں کرتا
لیکن ہسپتالوں میں مریضوں کی مدد کے ساتھ دیگر منصوبوں
کے بارے میں جان کاری فراہم کرتا ہے۔
اگر آپ اچھی آرا اور مشورے سنٹر کے کام کے لئے دینا
چاہتے ہوں یا سنٹر کے بارے مزید جاننا چاہتے ہوں تو
بخوشی ہمارے ساتھ رابطہ کریں

www.regionh.dk/patientstoette
پرریجن ہوز ستیزن کی مریضوں کے لئے پیشکش
دیکھیں۔ یہاں آپ ریجن ہوز ستیزن کی پیشکش کا جائزہ
لے سکیں گے ،مختصر فلم دیکھیں کہ مریضوں کی مدد
ہے کیا اور مواد تالش کریں کہ بیماری کے مسائل سے
کیسے نمپٹا جا سکتا ہے

بین الکلیاتی معلوماتی سنٹر برائے مریضاں
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مریضوں کے لئے مدد کیا ہے؟

میٹینگز تھراپی نہیں ہیں ،بلکہ تجربات کا تبادلہ ہیں جنھیں
ہم مریضوں کے لئے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔ میٹنگز ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں
اور ان کی تشہیر ہمارے مندرجہ ذیل ہوم پیج پر ہوتی ہے۔
www.regionh.dk/patientstoette
ہم مریضوں کے پینل کے لئے مریضوں کی تالش ساتھ
ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ اگر آپ پینل کے بارے میں دلچسپی
رکھتے ہیں تو ہوم پیج پر پڑھیئے

