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کی تجديد کر دی ہے تاکہ آنٹيريو  healthcareoptions/ca.ontario  اپنی نگہداشت صحت کی ويب سائٹ نےآنٹيريو
داشت صحت کے متبادالت کے بارے ميں جاننا اور بهی زيادہ آسان ہو جائے کے باشندوں کے ليے اپنے عالقوں ميں نگہ

 کے بعد حاتتفاس کے اً ميں اصال2009  اور وہ ايمرجنسی روم کے غير ضروری چکر کاٹنے سے بچ جائيں۔ فروری
 لين بار اس سے استفادہ کر چکے ہيں۔يم 1.5 سے آنٹيريو کے باشندے

  
 کی رہنمائی کرتی ہے جہاں وہ اپنے عالقے ميں نگہداشت صحت کے ليے جا سکتے لوگوں ان مقامات تک يہ ويب سائٹ

 خارج از اوقات اور ٹيميں، واک ان  کیٹيلی ہيلته آنٹيريو، خانگی نگہداشت صحت کے فراہم کاران، فيملی ہيلتهً مثال – ہيں
 صحت اور ان کی فراہم کردہ  ذيل ميں ان خدمات۔کلينک، فوری نگہداشت کے مراکز اور اسپتال کے ايمرجنسی روم

 خدمات کی تفصيل دی جا رہی ہے۔
 

نگہداشت صحت 
 متبادل

 … اس سے کيا مدد مل سکتی ہے …يہ کيا ہے 

 
 ٹيلی ہيلته آنٹيريو

ٹيلی ہيلته آنٹيريو ايک مفت خفيہ سروس ہے جس 
پر لوگ کسی رجسٹرڈ نرس سے نگہداشت صحت 

 صحت سے متعلق عمومی  ياسے متعلق مشورہ
مات حاصل کرنے کے ليے فون کر سکتے معلو
 ۔ہيں

 

اہر نگہداشت صحت تک رسائی مدن رات مستند 
يہ فيصلہ کرنے ميں آپ کی مدد  – فراہم کرتا ہے

کرتا ہے کہ آپ اپنی نگہداشت خود کريں، اپنے فيملی 
 مالقات کا وقت مقرر  سےنريشڈاکٹر يا نرس پريکٹ

ی يں، اپنے قريب مقامئکريں، کسی کلينک ميں جا
ذرائع سے رابطہ کريں يا اسپتال کے ايمرجنسی روم 

 ميں جائيں۔
 خانگی نگہداشت صحت کے اہم ترين سڈاکٹر  فيملی ڈاکٹر

وہ خانگی دواؤں پر توجہ مرکوز  ۔فراہم کاران ہيں
 اور ہرعمر کے مريضوں کی –ںکرتے ہي

بيماريوں، جسمانی خرابيوں اور چوٹوں کی 
 يں۔تشخيص کر کے ان کا عالج کرتے ہ

غير ہنگامی حاالت کے ليے اور صحت مند تر 
زندگی گزارنے ميں آپ کی مدد کرنے کے ليے 

 فوری نگہداشت فراہم کرتا ہے۔

 
  فيملی ہيلته ٹيم

 

فيملی ہيلته ٹيم اعلی معيار کی جماعت پر مبنی 
نگہداشت فراہم کرنے کے ليے نگہداشت صحت 
کے مختلف فراہم کاران کو ايک جگہ جمع کرتی 

 فيملی ہيلته ٹيموں کی تشکيل ڈاکٹروں کو ہے۔
نگہداشت صحت کے ديگر ماہرين کو مدد دينے 

نرسيں، نرس ً مثال – کے ليے کی جاتی ہے
جو  – پريکٹيشنرز، ماہرين غذائيات اور دوا ساز

 نگہداشت صحت کے مختلف متبادالت فراہم  کوآپ
 کرنے کے ليے مل کر کام کرتے ہيں۔

 اور صحت مند تر غير ہنگامی حاالت کے ليے
زندگی گزارنے ميں آپ کی مدد کرنے کے ليے 

 نگہداشت فراہم کرتا ہے۔

نرس پريکٹيشنرز اضافی تعليم اور تجربے والی  شنرزينرس پريکٹ
رجسٹرڈ نرسيں ہوتی ہيں۔ وہ زيادہ تر بيماريوں کی 

 تشخيصی ،تشخيص اور ان کا عالج کرتی ہيں
 ہيں، جانچوں کو مرتب اور ان کی وضاحت کرتی

تشخيصات سے مطلع کرتی ہيں، دوا تجويز کرتی 
ہيں اور ہر عمر کے مريضوں پر مخصوص 

 ديتی ہيں۔ آپ کو نرس ائياں انجاموکارر
-نرس پريکٹيشنر پريکٹيشنرز پورے صوبے کے

اور ديگر اقسام کے  زليڈ کلينکس، فيملی ہيلته ٹيم
 مطبوں ميں بهی کام کرتی ہوئی مل جائيں گی۔

بيماريوں کی روک تهام اور صحت مند زندگی کو 
نگہداشت فروغ دينے ميں تعاون کرتے وقت مسلسل 

  فراہم کرتا ہے۔



کميونٹی ہيلته سنٹرز ايسی تنظيميں ہيں جو افراد، کميونٹی ہيلته سنٹرز
خاندانوں اور گروپوں کے ليے نگہداشت صحت 
اور فروغ صحت کے پروگرام فراہم کرتی ہيں۔ 

 کميونٹی کے منتخب کردہ بورڈ آف مرکز صحت
ڈائرکٹرز کی طرف سے قائم کيا جاتا ہے اور وہی 

 اسے چالتا ہے۔

ايسے افراد کو نگہداشت فراہم کرتا ہے جنہيں زبان، 
ثقافت، جسمانی معذوريوں، بے گهری، غريبی يا 

 کی وجہ سے بنيادی نگہداشت قجغرافيائی تفري
 آتیپيش صحت کی سہولت حاصل کرنے ميں مشکل 

 ہے۔

ڈائبيٹيز ايجوکيشن 
 پروگرام

ڈائبيٹيز ايجوکيشن پروگرام ذيابيطس ميں مبتال 
تيں يافراد کی مدد کے ليے درکار ذرائع اور صالح

فراہم کرتا ہے تاکہ وہ زيادہ بهر پور اور صحت 
مند زندگی گزار سکيں۔ گروہی ماحول او ايک کے 

ليے ايک کی بنياد پر دونوں طريقوں سے لوگ 
 خود شت صحت کے ماہرين کی جماعت سےنگہدا

جس  – اپنی ديکه بهال کی صالحيتيں سيکهتے ہيں
ميں ڈائبيٹيز نرس ايجوکيٹرز اور رجسٹرڈ ماہرين 

 غذائيات بهی شامل ہوتے ہيں۔

خود اپنی ديکه بهال کی صالحيتوں سے متعلق 
معلومات فراہم کرتا ہے اور اپنی عالمات کو کم سے 

بيطس کی پيچيدگيوں کے  ذيا دونوںکم کرنے اور
حملے کو مؤخر کرنے يا روکنے ميں زندگی کے 
 ۔منصوبے بنانے کے ليے لوگوں کی مدد کرتا ہے

واک ان يا خارج از 
 اوقات کلينک

واک ان کلينک غير اسپتال بنياد پر قائم کلينک ہے 
جہاں غير پيچيدہ اور غير ہنگامی ضروريات والے 

جاتی ہے۔ مريضوں کے ليے نگہداشت فراہم کی 
شام اور ہفتہ وار ً کلينک کے اوقات کار عموما

تعطيالت تک بڑها ديے جاتے ہيں اور اکثر پہلے 
 وقت مقرر کرانے کی ضرورت نہيں ہوتی۔

غير ہنگامی حاالت کے ليے فوری نگہداشت فراہم 
س ميں آپ کے بنيادی نگہداشت کے ڈاکٹر جکرتا ہے 
مات  خدفتر ميں فراہم کردہ نگہداشت جيسیکے د

 پيش کی جاتی ہيں۔

فوری نگہداشت 
  مرکز

 پہلے سے مالقات کا – فوری نگہداشت مراکز
ان مريضوں کو خدمات  – مقرر کيے بغير وقت 

 کو اور شام جنہيں دن کے دوران، يں ہےفراہم کرت
 تعطيالت پر زندگی کے ليے غير ہفتہ وار

 ۔خطرناک تکليفوں کے ليے عالج کی ضرورت ہو

آنکه ميں ً  کے حاالت ميں مثالکم فوری نوعيت
 کے معاملے ميں )جوڑوں (چوٹ، ٹانگوں، سانچوں

 غير پيچيدہ تکليفوں ميں نگہداشت فراہم يامعمولی 
 اور ايکسرے اور ليباريٹری جانچوں تک کرتا ہے۔

 رسائی فراہم کرتا ہے۔
  

 اسپتال کا وہ شعبہ ہے جو فوری  رومايمرجنسی ايمرجنسی روم
رت مند مريضوں کو طبی طبی توجہ کے ضرو

  اور سرجيکل نگہداشت فراہم کرتا ہے۔

 فوری نگہداشت فراہم کرتا ہنگامی حاالت کے ليے
 سنگين يا زندگی کے ليے خطرناک بشمول – ہے

 بيمارياں يا چوٹيں۔

 
 )يريو ميں بال اجرتصرف آنٹ(پر فون کريں  3161-532-866-1 کو  (INFOline)عوامی استفسارات کے ليے سروس آنٹيريو انفو الئن

 
 4388-327-416 ، دفتر وزارت ، (Neala Barton) رٹنانيال با

  ،، وزارت صحت و طويل مدتی نگہداشت (David Jensen) ڈيوڈ جينسن
416-314-6197 

 

 


