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ہم جس طریقہ ےس اپ�ن کڈ�ن )گردے( 
ےک مریضوں کو کچھ نگہداشت فراہم 

کر�ت ہ�ی اس م�ی 2025 ےس تبدییل ہو 
۔ سک�ت �ہ

وں اور  سینٹ ہیلی�ئ اور سینٹ جارج ہاسپٹلز م�ی کام کر�ن واےل گردے ےک ڈاک�ٹ
نرسوں �ن کڈ�ن کی�ئ کو بہ�ت بنا�ن ےک ل�ی ایک تجویز پیش یک �ہ اور ہم چاہ�ت ہ�ی 
کہ آپ اس بارے م�ی مزيد جانکاری حاصل کریں اور اپ�ن را�ئ کا اظہار کریں۔ اس 

۔  کتابچہ م�ی تجویز کا خالصہ پیش کیا گیا �ہ
اس م�ی ایک سوالنامہ بیھ شامل �ہ جس ےس ہم آپ ےک تبرصے، تجاویز اور 
، اور  ۔ آپ یہاں پر مزید معلومات حاصل کر سک�ت ہ�ی تشویشات کو جان سک�ی

سوالنامہ کو آن الئن پر کر سک�ت ہ�ی 
 https://swlondonccg.nhs.uk/renal/



2026 تک، ایپسم اور سینٹ ہیلی�ئ ہاسپٹلز گردے ےک مریضوں کو مزید ان پیشنٹ )رات 
ن م�ی  ، NHS کو س�ٹ ۔ ایسا اس وجہ ےس �ہ کیونکہ 2020 م�ی

گ
بھر( کی�ئ فراہم نہ�ی کریں ےک

500m£ یک الگت ےس ایک بالکل نیا اسپیشلسٹ ایمرجنیس کی�ئ ہاسپٹل بنا�ن یک منظوری میل 
۔  �ہ

ن  ۔ ان رسوس�ی
گ

ن ایپسم اور سینٹ ہیلی�ئ ےس ن�ئ ہاسپٹل م�ی منتقل ہو جائ�ی یک چھ اہم رسوس�ی
؛  ن ؛ ایمرجنیس رسجری؛ اکیوٹ میڈیس�ی م�ی ایک اہم ایمرجنیس ڈپارٹمنٹ؛ کریٹکل کی�ئ

۔  اسپیشلٹ پیڈیاٹرک کی�ئ اور؛ زچگیاں شامل ہ�ی

ن م�ی  ان منصوبوں ےک تحت، 2026 م�ی سینٹ ہیلی�ئ کا ان پیشنٹ کڈ�ن رسوس بیھ س�ٹ
منتقل ہو جا�ئ گا۔ سینٹ ہیلی�ئ م�ی یا رسے یا ساؤتھ ویسٹ لندن یک دیگر ہاسپٹل کلینکوں یا 

۔ 
گ

ن م�ی کیس بیھ قسم یک کو�ئ تبدییل نہ�ی ہویک کڈ�ن یونٹوں م�ی کڈ�ن آؤٹ پیشنٹ رسوس�ی
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پس منظر

ن م�ی ایک  NHS – 2020 �ن س�ٹ
اسپیشلسٹ ایمرجنیس ہاسپٹل بنا�ن 

ےک منصوبوں کو منظوری دی

ن م�ی ایک  NHS – 2020 �ن س�ٹ
اسپیشلسٹ ایمرجنیس ہاسپٹل بنا�ن 

ےک منصوبوں کو منظوری دی

HH

2026 ےس، سبیھ رینل ان پیشنٹ 
اور اسپیشلسٹ کی�ئ سینٹ ہیلی�ئ 
گےس ن�ئ ہاسپٹل م�ی منتقل ہو جائ�ی 

ےک

2026 ےس، سبیھ رینل ان پیشنٹ 
اور اسپیشلسٹ کی�ئ سینٹ ہیلی�ئ 
گےس ن�ئ ہاسپٹل م�ی منتقل ہو جائ�ی 

ےک

، دونوں اسپتالوں ےک  اس یک بجا�ئ
ن کو  گردے ےک ماہرین اپ�ن رسوس�ی
سینٹ جارج ہاسپٹل یک ن�ئ یونٹ 

م�ی ایک ساتھ النا چاہ�ت ہ�ی

جدیدجدید

£80m



آپ 2020 م�ی منظور ک�ی گ�ی منصوبوں ےک بارے م�ی مزید یہاں پڑھ سک�ت ہ�ی 
https://improvinghealthcaretogether.org.uk/

، سینٹ  وونگ ہیلتھ کی�ئ ٹوگیدر ےک صالح ومشورہ ےک تحت اپ�ن جواب م�ی 2020 ےک ام�پ

ن ےک ل�ی ایک متبادل تجویز پیش یک  جارج اور سینٹ ہیلی�ئ ےک گردے ےک ماہرین �ن کڈ�ن رسوس�ی
جس م�ی کہا گیا: 

...ن�ئ تقرر شدہ ط�ب ماہرین یک حیثیت ےس، اگر ہم رسیم 
طور پر فوررسن کو یکجا کر سک�ی اور گردوں ےس متعلق تیرسے 

در�ب یک اپ�ن تمام میڈیکل اور رسجیکل پریکٹسوں کو ایک ن�ئ 
مقصد ےس بنا�ئ گ�ئ عمارت م�ی یکجا کرسک�ی تو ہم�ی پختہ 

ن �ہ کہ ہم جو نگہداشت فراہم کر�ت ہ�ی اےس بہ�ت بنا�ن  یق�ی
کہ رینل  … )اور( یہ کہ مش�ت ےک ل�ی ہم مزید تبدییل ال سک�ت ہ�ی

۔ رسوس ےک ل�ی صحیح جگہ سینٹ جارج م�ی ہو�ن چاہ�ئ

آپ ان ےک مکمل جواب یہاں پڑھ سک�ت ہ�ی 
https://improvinghealthcaretogether.org.uk/wp-content/

 uploads/2020/05/E.1.7-South-West-London-Renal-Community.pdf
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۔  ن �ن ایک ن�ئ تجویز پیش یک �ہ سینٹ ہیلی�ئ اور سینٹ جارج ہاسپٹلز ےک گردے ےک معالج�ی
، وہ سینٹ جارج سینٹ جارج  داخیل مریضوں ےک گردے یک دیکھ بھال دو اسپتالوں م�ی جاری رکھ�ن یک بجا�ئ

ہاسپٹلز یکہاسپٹلز یک 80m£ یک الگت ےس بن�ن وایل واحد ن�ئ یونٹیک الگت ےس بن�ن وایل واحد ن�ئ یونٹ م�ی ایک ساتھ مزید خصویص 
۔ 

گ
نگہداشت فراہم کرنا چاہ�ی ےک

ن �ن گردے ےک مریضوں ےک ل�ی نگہداشت کو بہ�ت بنا�ن ےک ل�ی مستقبل م�ی انہ�ی  گردے ےک معالج�ی
۔ ورت ہو�ن یک صورت م�ی اس ن�ئ تجویز کو پیش کیا �ہ ان پیشنٹ کی�ئ یک �ن

سینٹ جارج کڈ�ن ٹرانسپالنٹیشن اور کڈ�ن فیلیور ےک عالج ےک ل�ی اہم مرکز ےک طور پر اچیھ 
۔ یہ سینٹ ہیلی�ئ اور بقیہ ساؤتھ ویسٹ لندن، رسے اور سسیکس ےک مریضوں  طرح قائم �ہ

۔  ےک ل�ی کڈ�ن ٹرانسپالنٹیشن سین�ٹ �ہ

اس تجویز کا مطلب ہوگا اس وقت کڈ�ن ےک مریضوں ےک ل�ی تبدیلیاں جب انہ�ی ان پیشنٹ ان پیشنٹ 
۔ 

گ
ورت ہویک )ہاسپٹل م�ی رات بھر دیکھ بھال()ہاسپٹل م�ی رات بھر دیکھ بھال( یک �ن

ن ےک ن�ئ ہاسپٹل م�ی جا�ن یک بجا�ئ مریض ٹرانسپالنٹ، کڈ�ن اور واسکولر ٹرانسپالنٹ، کڈ�ن اور واسکولر  مستقبل م�ی س�ٹ
ایکسس رسجری جیےس عالج ےک ل�ی یا گردے ےک شدید نقصان ےک عالج ےک ل�ی ٹوٹنگ م�ی واقع ایکسس رسجری جیےس عالج ےک ل�ی یا گردے ےک شدید نقصان ےک عالج ےک ل�ی ٹوٹنگ م�ی واقع 

سینٹ جارج ہاسپٹل یک سائٹ م�یسینٹ جارج ہاسپٹل یک سائٹ م�ی 80m£ یک الگت ےس بن�ن وایل ایک ن�ئ کڈ�ن یونٹیک الگت ےس بن�ن وایل ایک ن�ئ کڈ�ن یونٹ م�ی 
۔

گ
یف ےل جائ�ی ےک ترسش

آؤٹ پیشنٹ اپائنٹمنٹس یک بیھ ایک معمویل تعداد سینٹ جارج یک ن�ئ یونٹ م�ی منتقل ہو 
۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایےس مریض جنہ�ی اضا�ن سپورٹ اور صالح ومشورہ یک 

گ
جا�ئ یک

یف ےل  ، مثال ےک طور پر ٹرانسپالنٹ ےک بعد، انہ�ی سینٹ جارج م�ی ترسش ورت ہو سک�ت �ہ �ن
جانا ہو گا۔ کچھ آؤٹ پیشنٹ اپائنٹمنٹس بیھ سینٹ جارج ےس سینٹ ہیلی�ئ م�ی منتقل ہوں 

، جیےس کہ ہوم ڈائلیسس ےک ل�ی ٹریننگ۔
گ

ےک

۔ مثال ےک طور پر، اگر آپ اپ�ن گردے 
گ

ن جییس ہ�ی وییس یہ رہ�ی یک دیگر سبیھ کڈ�ن رسوس�ی
ےک عالج ےک ل�ی کمیون�ٹ ےک اندر سپورٹ وصول پا�ت ہ�ی تو یہ جاری ر�ہ گا۔ اس کا مطلب یہ 

ن ےس مریض کا 95 فیصد رابطہ ہو بہو ویہ ر�ہ گا۔ مقایم اسپتالوں یک فیصد رابطہ ہو بہو ویہ ر�ہ گا۔ مقایم اسپتالوں یک  ن ےس مریض کاکڈ�ن رسوس�ی ہوگا کہ کڈ�ن رسوس�ی
 . گ

ن م�ی کو�ئ تبدیلیاں نہ�ی ہوں یک کلینکوں، یونٹوں یا گھر م�ی موجودہ ڈائلیسس رسوس�ی
گ

ن م�ی کو�ئ تبدیلیاں نہ�ی ہوں یک کلینکوں، یونٹوں یا گھر م�ی موجودہ ڈائلیسس رسوس�ی

۔  ن�ئ کڈ�ن یونٹ ےک ل�ی NHS ےک ذریعہ 80m£ ےک مایل تعاون کو منظوری دی گ�ئ �ہ
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ن�ئ تجویز 



۔ یہ بہت یہ اہم �ہ کیونکہ  تجاویز م�ی کووڈ-19 ےک اثرات کو بیھ دھیان م�ی رکھا گیا �ہ

۔ ن�ئ یونٹ کو مستقبل یک کیس وباء م�ی  گردے ےک مریض زد پذیر مریض تصور ک�ی جا�ت ہ�ی

ول کرنا  محفوظ خدمات فراہم کر�ن ےک ل�ی ڈیزائن کیا جا�ئ گا۔ ن�ئ عمارتوں م�ی انفیکشن کو کن�ٹ

۔  اور سما�ب دوری کو برقرار رکھنا نسبتا آسان �ہ

6

گردے ےک ماہرین یہ یقی�ن بنانا 
چاہ�ت ہ�ی کہ گردے ےک ایےس مریض 
ورت  جنہ�ی اضا�ن نگہداشت یک �ن
ہو ان کا عالج سینٹ جارج ہاسپٹل 

یک ن�ئ یونٹ م�ی کیا جاتا �ہ

گ
یہ ن�ئ یونٹ احاطہ کرے یک

ن ےس  عالج اور نگہداشت جو مریضوں کو رینل رسوس�ی
ملتا �ہ

ن ےک ساتھ 5% رابطہ جو مریض رینل رسوس�ی
رکھ�ت ہ�ی ہو بہو ویہ ر�ہ گا

95%

یہ ن�ئ یونٹ ان مریضوں ےک ل�ی 
ورت   جنہ�ی رات کو رک�ن یک �ن

گ
ہویک

 اور ایےس یہ ان باہری مریضوں 
گ

ہویک
 جنہ�ی اضا�ن سپورٹ، 

گ
ےک ل�ی ہویک

صالح ومشورہ اور ٹریننگ یک 
ورت �ہ �ن

80m£ یک الگت ےس بن�ن 
وایل ن�ئ یونٹ م�ی سینٹ 

ہیلی�ئ اور سینٹ جارج 
ہاسپٹلز ےک مریضوں کا 

عالج کیا جا�ئ گا

کچھ مریضوں کو مزید 
سفر کرنا پڑے گا

اس یونٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ 
ورت  گردے ےک مریضوں کو �ن
ےک وقت اضا�ن نگہداشت اور 

گخصویص عالج تک یکساں رسا�ئ 
حاصل ہویک

سینٹ جارج اور سینٹ 
ہیلی�ئ یک رینل ٹیمیوں 
کا کہنا �ہ کہ یہ تبدییل 
ین �ہ مریضوں ےک ل�ی بہ�ت

اسپتالوں م�ی موجودہ 
کلینکوں یا ڈائلیسس 

گمشینوں م�ی کو�ئ تبدییل 
نہ�ی یک جا�ئ یک



گردے ےک مریضوں م�ی ےس کون اپ�ن 
نگہداشت کو بدل�ت ہو�ئ دیکھے گا؟

 جو گردے ےک مریض 
گ

ان تجاویز ےس ان عالج اور نگہداشت یک ایک چھو�ٹ ےس مقدار متاثر ہویک

۔ مقایم اسپتالوں یک کلینکوں، ڈائلیسس یونٹوں م�ی یا گھر پر  اپ�ن رسوس م�ی حاصل کر�ت ہ�ی

۔ 
گ

ن م�ی کو�ئ تبدیلیاں نہ�ی ہوں یک ک�ی جا�ن واےل عالج م�ی آؤٹ پیشنٹ رسوس�ی

، گردے ےک مریضوں اور رینل رسوس ےک درمیان زیادہ تر رابطہ  جیسا کہ آپ دیکھ سک�ت ہ�ی

۔ ہوبہو ویسا یہ ر�ہ گا۔ مندرجہ ذیل خاکہ مزيد تفصیالت فراہم کرتا �ہ

 3

95%

108

5%
عالج مقایم رینل کلینکوں، رینل یونٹوں، یا گھر م�ی

ل نیفرولو�ب  اسپتال ج�ن

ن مہینہ  ٹینشن، ت�ی اور ہائ�پ

کا ٹرانسپالنٹ فالو اپ 

 ،)PD( یٹونیل ڈائلیسس پ�ی

یشن، جراح�ت  آئرن ایڈمنس�ٹ

تشخیص اور لیونگ ڈونر 

کلینکس سمیت ایڈوانسڈ 
گ

کڈ�ن کی�ئ فراہم کر�ت رہ�ی ےک

یونٹوں م�ی 

ڈائلیسس یک 

فراہیم جاری 
گ

ر�ہ یک

کو�ئ تبدییل نہ�یکو�ئ تبدییل نہ�ی

ن  ہوم تھریپ�ی

 اور 
گ

جاری رہ�ی یک

ان م�ی اضافہ 

ہوگا

داخیل مریضداخیل مریض
ٹرانسپالنٹس، رینل اور 
واسکولر رسجری، گردے کا 
شدید زخم

خار�ب مریضخار�ب مریض
ڈائلیسس نگہداشت ےک 
ابتدا�ئ مراحل م�ی اضا�ن 
سپورٹ اور ہوم تھری�پ کو 
سپورٹ کر�ن ےک ل�ی اضا�ن 
صالح ومشورہ اور ٹریننگ

سینٹ جارج ہاسپٹل یک ن�ئ یونٹ م�ی
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وں اور نرسوں کا کہنا �ہ کہ ن�ئ یونٹ یک بڑی ٹیم م�ی کام کرنا مریضوں،  ہمارے گردے ےک ڈاک�ٹ
وں، نرسوں اور ساتیھ صحت ےک  ن یہ ڈاک�ٹ ان ےک اہل خانہ اور نگہداران ےک ل�ی بہ�ت ہوگا۔ ن�ی
، تربیت دی�ن اور انہ�ی خصویص طور پر تربیت یافتہ بنا�ن م�ی  پیشہ ور افراد کو بھر�ت کر�ن

کت کر�ن ےک ل�ی  ۔ تحقی�ت آزمائشوں م�ی رسش
گ

عملہ ےک ل�ی بہ�ت ہوگا اور اس ےس انہ�ی مدد مےل یک
 جس ےس ان یک نگہداشت اور عالج کو بہ�ت بنا�ن م�ی 

گ
مریضوں ےک پاس مزید مواقع بیھ ہوں ےک

۔  
گ

مدد مےل یک

ذیل م�ی اس تعلق ےس کچھ مثال�ی دی جا ریہ ہ�ی کہ تجویز مریضوں ےک ل�ی نگہداشت کو 
۔ پاتھوے  ن حقی�ت 'پاتھویز' کا استعمال کر�ت ہ�ی ۔ مثال�ی مریضوں ےک ل�ی ت�ی

گ
کیےس بہ�ت بنا�ئ یک

ایک ایسا لفظ �ہ جس کا استعمال NHS نگہداشت یک ایک مخصوص مدت ےک دوران مریض 
۔ پاتھوے مریضوں اور ان ےک اہل خانہ ےک ل�ی ح�ت  ےک سفر یک وضاحت کر�ن ےک ل�ی کرتا �ہ

۔ ن ہونا چاہ�ئ االمکان تناؤ ےس آزاد، محفوظ اور ت�ی

 کر�ن وایل 
گ

گردے ےک مقایم مریضوں یک نمائندیک
جماعت ےک طور پر، گردے یک نگہداشت کو بہ�ت 

بنا�ن ےک ل�ی کلینیکل ٹیموں یک اس تجویز یک ہم 
۔ حمایت کر�ت ہ�ی

سینٹ جارج کڈ�ن پیشنٹ ایسویس ایشن ےک صدرسینٹ جارج کڈ�ن پیشنٹ ایسویس ایشن ےک صدر
سینٹ ہیلی�ئ کڈ�ن پیشنٹ ایسویس ایشن ےک صدرسینٹ ہیلی�ئ کڈ�ن پیشنٹ ایسویس ایشن ےک صدر

8

 4

یہ گردے ےک مریضوں ےک ل�ی 
؟ بہ�ت کیوں �ہ
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مثالمثال 1  
ن منتقل کرنا مریضوں کو اسپتالوں ےک ماب�ی

ن ےس صالح  سینٹ ہیلی�ئ م�ی گردے ےک داخیل مریضوں کو اک�ث وبیش�ت خصویص معالج�ی
۔  ورت ہو�ت �ہ ومشورہ یا نگہداشت یک �ن

۔ دل یک  ورت ہو سک�ت �ہ مثال ےک طور پر، انہ�ی کارڈیاک )دل( اسپیشلسٹ کو دکھا�ن یک �ن
۔  بیماری ےس متعلق ماہرین ہمہ وقت سینٹ ہیلی�ئ یک کڈ�ن یونٹ م�ی موجود نہ�ی رہ�ت ہ�ی

اس کا مطلب یہ �ہ کہ مریض کو سینٹ جارج م�ی بیڈ ےک ل�ی انتظار کر�ن اور ٹرانسفر ک�ی جا�ن 
۔ اس ےک بعد مریض کو اپ�ن بقیہ  ۔ یہ انتظار ک�ئ دنوں کا ہوسکتا �ہ ورت پڑ سک�ت �ہ یک �ن

۔ یہ تاخ�ی مریضوں، ان ےک اہل خانہ 
گ

ورت ہویک عالج ےک ل�ی سینٹ ہیلی�ئ م�ی واپس لوٹ�ن یک �ن
۔  ن ہماری کڈ�ن ٹیموں ےک ل�ی مایوس کن �ہ اور نگہداران، ن�ی

 
اگر کڈ�ن یک ن�ئ یونٹ سینٹ جارج م�ی تعم�ی ہو�ت �ہ تو دل یک بیماری ےس متعلق ماہرین اور 

۔ ایسا اس وجہ ےس �ہ کیونکہ ان ےک پاس پہےل ےس یہ سائٹ 
گ

کارروائیاں 24/7 دستیاب رہ�ی ےک
۔  پر ایک اسپیشلسٹ کارڈیالو�ب وارڈ موجود �ہ

ی  ورتمند گردے ےک داخیل مریضوں ےک ل�ی پاتھوے م�ی بہ�ت اس ےس خصویص نگہداشت ےک �ن
۔

گ
آ�ئ یک

ے
جوزہ پاتھو

م
ے

جوزہ پاتھو
م

ن�ئ یونٹ م�ی ساری 
گخصویص مہارت�ی 

موجود ہوں یک

مریض کو اپنا عالج 
بہت جلدی مےل گا

کیس بیھ قسم یک 
ورت  گمنتقیل یک �ن

نہ�ی ہویک

اس کا مطلب اسپتال 
م�ی نسبتا تھوڑی 

مدت ےک ل�ی قیام اور 
مریضوں ےک ل�ی بہ�ت 

تجربہ �ہ
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مثالمثال 2  
ن تک رسا�ئ ہیمو ڈائلیسس واسکولر ایکسس رسوس�ی

ورت  گردے ےک مریضوں کو بسا اوقات واسکولر )خون یک رگوں( ےک ماہرین کو دکھا�ن یک �ن
۔  ہو�ت �ہ

بروقت، یہ اسپیشلسٹ واسکولر ماہرین سینٹ جارج اور سینٹ ہیلی�ئ ےک مریضوں ےک ل�ی ہمہ 
ن ان ےک  ۔ اس ےس پاتھوے یک رفتار م�ی کیم آ�ت �ہ اور مریضوں ن�ی وقت 24/7 دستیاب نہ�ی ہ�ی

۔ اہل خانہ ےک تناؤ م�ی اضافہ ہوتا �ہ

ن�ئ یونٹ داخیل مریضوں اور دن یہ م�ی عالج حاصل کرےک لوٹ جا�ن واےل مریضوں ےک ل�ی 
۔ 

گ
پاتھوے کو بہ�ت بنا�ئ یک

۔ 
گ

، تجویز کا مطلب یہ ہوگا کہ رسجن 24/7 سائٹ پر موجود ہوں ےک داخیل مریضوں ےک ل�ی
۔ 

گ
گردے ےک مریضوں ےک ل�ی آپریٹنگ تھی�ٹ ہفتہ ےک ہر دن دستیاب رہ�ی ےک

، ایک یہ یونٹ کا چلنا کا�ن ہوگا۔  دن یہ م�ی عالج حاصل کرےک لوٹ جا�ن واےل مریضوں ےک ل�ی
اس کا تجربہ کووڈ ےک دوران اس وقت کیا گیا �ہ جب دونوں اسپتالوں �ن دن یہ م�ی عالج 

حاصل کرےک لوٹ جا�ن واےل اپ�ن مریضوں کو ایک ساتھ سنبھاال۔  

ے
جوزہ پاتھو

م
ے

جوزہ پاتھو
م

ن�ئ یونٹ م�ی 
واسکولر ےس متعلق 

گماہرین 24/7 
دستیاب رہ�ی ےک

مزید بیڈ یک وجہ ےس 
دن یہ م�ی عالج 
حاصل کرےک لوٹ 
جا�ن واےل مریضوں 

گےک ل�ی تاخ�ی م�ی کیم 
آ�ئ یک

واسکولر رسجن 
ز ہفتہ ےک  اور تھی�ٹ
گساتوں دن دستیاب 

رہ�ی ےک

مریضوں کو مزید 
ی ےس دیکھا جا�ئ  ن ت�ی
گگا اور وہ گھر جلدی 

پہنچ سک�ی ےک
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ے
جوزہ پاتھو

م
ے

جوزہ پاتھو
م

سینٹ جارج م�ی امراض 
قلب ےک ماہرین 24/7 

موجود رہ�ت ہ�ی 

ن�ئ یونٹ م�ی گردے ےک 
مریض کیس اسپیشلسٹ 
گکو زیادہ جلدی ےس دکھا 

سک�ی ےک

یہ ہمارے مریضوں، 
فیملیوں اور نگہداروں 

ےک ل�ی بہ�ت �ہ

مثالمثال 3  
ہوم ڈائلیسس سپورٹ تک رسا�ئ

ن ےس صالح  سینٹ ہیلی�ئ م�ی گردے ےک داخیل مریضوں کو اک�ث وبیش�ت خصویص معالج�ی
۔  ورت ہو�ت �ہ ومشورہ یا نگہداشت یک �ن

۔ دل یک  ورت ہو سک�ت �ہ مثال ےک طور پر، انہ�ی کارڈیاک )دل( اسپیشلسٹ کو دکھا�ن یک �ن
۔  بیماری ےس متعلق ماہرین ہمہ وقت سینٹ ہیلی�ئ یک کڈ�ن یونٹ م�ی موجود نہ�ی رہ�ت ہ�ی

اس کا مطلب یہ �ہ کہ مریض کو سینٹ جارج م�ی بیڈ ےک ل�ی انتظار کر�ن اور ٹرانسفر ک�ی جا�ن یک 
۔ اس ےک بعد مریض کو اپ�ن بقیہ عالج  ۔ یہ انتظار ک�ئ دنوں کا ہوسکتا �ہ ورت پڑ سک�ت �ہ �ن
۔ یہ تاخ�ی مریضوں، ان ےک اہل خانہ اور 

گ
ورت ہویک ےک ل�ی سینٹ ہیلی�ئ م�ی واپس لوٹ�ن یک �ن

۔  ن ہماری کڈ�ن ٹیموں ےک ل�ی مایوس کن �ہ نگہداران، ن�ی
 

اگر کڈ�ن یک ن�ئ یونٹ سینٹ جارج م�ی تعم�ی ہو�ت �ہ تو دل یک بیماری ےس متعلق ماہرین اور 
۔ ایسا اس وجہ ےس �ہ کیونکہ ان ےک پاس پہےل ےس یہ سائٹ 

گ
کارروائیاں 24/7 دستیاب رہ�ی ےک

۔  پر ایک اسپیشلسٹ کارڈیالو�ب وارڈ موجود �ہ

ی  ورتمند گردے ےک داخیل مریضوں ےک ل�ی پاتھوے م�ی بہ�ت اس ےس خصویص نگہداشت ےک �ن
۔

گ
آ�ئ یک
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سفر اور نقل وحمل بہت ےس مریضوں اور ان یک دیکھ بھال کر�ن واےل افراد ےک ل�ی ایک بڑا مسئلہ 
۔ کچھ ایےس مریض جو �ن الحال ان پیشنٹ کی�ئ ےک ل�ی سینٹ ہیلی�ئ کا سفر کر�ت ہ�ی – اور  �ہ

 – انہ�ی ان تجاویز ےک تحت لمبا سفر کرنا پڑے گا۔  
گ

ن کا سفر کریں ےک جو 2026 ےس س�ٹ

 جیےس ہمارے مریض کڈ�ن 
گ

ہماری تجویز ےک تحت، بیش�ت سفر ہو بہو ویےس یہ رہ�ی ےک
 ،

گ
۔ سفروں یک ایک چھو�ٹ تعداد م�ی تبدییل آ�ئ یک یف ےل جا�ن ےک ل�ی کر�ت ہ�ی ن م�ی ترسش رسوس�ی
۔ یہ تجویز مجوزہ ن�ئ 

گ
لیکن مریض ن�ئ یونٹ م�ی بہ�ت نگہداشت اور تجربہ حاصل کریں ےک

۔ سارے 
گ

یف ےل جا�ن واےل کچھ مریضوں ےک ل�ی سفر ےک اوسط وقت کو بڑھا دے یک یونٹ م�ی ترسش
، سفر ےک وقت م�ی اوسط اضافہ تقریبا 8 منٹ کا ہوگا۔ یہ مریضوں یک جا�ئ  ن مریضوں ےک ماب�ی
ن م�ی اور اس ےک آس پاس رہ�ن واےل افراد سفر ےک وقت  سکونت ےک اعتبار ےس مختلف ہوگا، س�ٹ

۔ 
گ

م�ی سب ےس زیادہ اضافہ کا مشاہدہ کریں ےک

۔
گ

ن تک مسلسل رسا�ئ حاصل ر�ہ یک گردے ےک مریضوں کو پیشنٹ ٹرانسپورٹ رسوس�ی

سفر ےس متعلق مزید معلومات، پوسٹ کوڈ یک بنیاد پر، یہاں پر دستیاب ہ�ی
www.swlondonccg.nhs.uk/important-documents

اس تجویز ےک تعلق ےس آپ یک کیس بیھ قسم یک تشویشات اور مسائل کو جاننا ہمارے ل�ی اہم 
�ہ – بشمول سفر اور نقل وحمل ےک۔ 

۔  ۔ اپ�ن آراء کو کیےس شی�ئ کریں اس تعلق ےس تفصیالت اس تلخیص ےک اخ�ی م�ی موجود ہ�ی اپ�ن آراء کو کیےس شی�ئ کریں اس تعلق ےس تفصیالت اس تلخیص ےک اخ�ی م�ی موجود ہ�ی

 5

ن�ئ یونٹ تک سفر

12



سینٹ ہیلی�ئ اور سینٹ جارج یک 
رینل ٹیم�ی اپ�ن تجویز ےک فوائد کا 

: خالصہ حسب ذیل پیش کر�ت ہ�ی

c£80m یک رسمایہ کاری

ن مزید وقف شدہ تھی�ٹ سیش�ن

بہ�ت عمارت�ی

مزید بیڈ

مریضوں ےک ل�ی بہ�ت تجربہ اور نتائج

ماہرین تک بہ�ت رسا�ئ
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۔ ۔آپ یک آراء، تجاویز اور تشاویش کو شی�ئ کر�ن ےک مختلف طری�ت موجود ہ�ی آپ یک آراء، تجاویز اور تشاویش کو شی�ئ کر�ن ےک مختلف طری�ت موجود ہ�ی

ہمارے سوالنامہ کو ہماری ویب سائٹ م�ی پر کریں
  https://swlondonccg.nhs.uk/renal/

ن کریں یا QR کوڈ کو اسک�ی

ہم�ی اس پر ای میل کریں 
swlRENAL@swlondon.nhs.uk

ہم ےس ٹوئ�ٹ پر جڑیں 
@SWLNHS

ہم�ی اس پر لکھ�ی 
FREEPOST improvingkidneycare

مزید معلومات ہماری اس ویب سائٹ پر دستیاب ہ�ی مزید معلومات ہماری اس ویب سائٹ پر دستیاب ہ�ی 
https://swlondonccg.nhs.uk/renal/

عوایم تقریبات 
۔ ان تقریبات ےس متعلق تاریخ�ی ہماری ویب 

گ
ہم دو آن الئن عوایم تقریبات کا انعقاد کریں ےک

۔  سائٹ ےس حاصل یک جاسک�ت ہ�ی

اگر آپ یہ دستاویز کیس اور صورت یا زبان م�ی چاہ�ت ہ�ی تو برا�ئ مہربا�ن  
 swlRENAL@swlondon.nhs.uk پر ای میل کریں۔ ہم معلومات کو موزوں 

۔
گ

صورت یا زبان م�ی فراہم کر�ن یک ح�ت االمکان کوشش کریں ےک

ہم�ی آپ یک آراء کا 
بروز منگلبروز منگل 7 ستم�بستم�ب 2021 تک انتظار ر�ہ گا۔

ہم آپ یک را�ئ جاننا چاہ�ت ہ�ی

1
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