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ڈینش ڈاکٹرز اور ہسپتال

رازداری کا الزم ہونا 
جو بھی گفتگو آپ اپنے ڈاکٹر یا ہسپتال کے عملے سے 
کرتے ہیں وہ اسے آگے دوسرے افراد کو منتقل نہیں کر 
سکتے، آپ کے خاوند/ بیوی، بچوں یا دوسرے خاندانی 

افراد کو بھی نہیں ۔ اسے رازداری کا الزم ہونا کہتے 
ہیں ۔ آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون آپ کی 

بیماری کے بارے میں جان سکتا ہے ۔ آپ نے اجازت 
دینی ہوتی ہے کہ آپ کی بیماری کے بارے میں 

معلومات دوسروں تک پہنچائ جاۓ ۔ یعنی آپ محفوظ 
رہ کر اور بالخوف ڈاکٹرز اور نرسوں سے اپنے اور اپنی 

بیماری کے بارے میں بتا سکتے ہیں

یہاں آپ کو ڈینش ڈاکٹرز اور ہسپتالوں کے بارے  
میں معلومات ملیں گی ۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے 
ہیں کہ بیماری کی صورت میں آپ نے کہاں جانا 

ہے اور آپ معائینے کے لیے کہاں جا سکتے ہیں ۔ 
یہاں آپ ان معائینوں کے بارے میں بھی پڑھ 

سکتے ہیں جو آپ اور آپ کے خاندان کی صحتیابی 
میں ممد ثابت ہو سکتے ہیں

 بیماری کا کارڈ  
)بیماری کے حوالے سے عالج کی یقین دھانی کا کارڈ(

جو فرد بھی ڈنمارک میں مستقل طور پر رہتے ہیں، 
بلدیہ ان تمام افراد کو بیماری کا کارڈ )بیماری کے حوالے 

سے عالج کی یقین دھانی کا کارڈ( دیتی ہے ۔ جن کے 
پاس بیماری کا کارڈ )بیماری کے حوالے سے عالج کی 

یقین دھانی کا کارڈ( ہو گا وہ ڈاکٹرز سے عالج وصول کر 
سکتے ہیں اور ہسپتال آ سکتا ہیں ۔ ہر بار جب آپ 

ڈاکٹر کے ہاں یا ہسپتال جائیں تو آپ نے اپنا بیماری 
کا کارڈ )بیماری کے حوالے سے عالج کی یقین دھانی کا 

کارڈ(  دیکھانا ہوتا ہے ۔ زیادہ بار جب آپ ڈاکٹر کے 
پاس جاتے ہیں یا معائینہ ہوتا ہے تو یہ مفت ہے

 

ڈنمارک میں جو بھی اچانک بیمار ہو جاتا ہے 
اسے مفت ہسپتال پر آنے کا حق ہے ۔ دوسرے 

ممالک کے مہمان بھی ہسپتال میں مفت 
آنے کا حق رکھتے ہیں 

یہ معلوماتی مواد صحت کے بورڈ اور کینسر کے خالف جدو 
جہد کے ادارے کے کتابچے، جو تارکین وطن کے لیے ہے، 
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ترجمان
یہ بہت اہم ہے کہ ڈاکٹر اور ہسپتال کا عملہ سمجھ 

سکیں کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں ۔ اگر زبان کے حوالے 
سے مسئلہ ہے تو عملہ ترجمانی کے لیے ٹیلیفون کر 

سکتا ہے ۔ یہ کام عملے نے کرنا ہوتا ہے 
اگر آپ کو ڈاکٹر، دائیہ یا نرس کے ہاں ترجمان کی 

ضرورت ہے تو آپ نے وقت لیتے وقت اس کا اظہار 
کرنا ہوتا ہے ۔ آپ نے خود ترجمان کی فیس نہیں 

دینی ہوتی

آپ کا اپنا ڈاکٹر
جب آپ ڈنمارک میں مستقل طور پر رہتے ہوں تو 
آپ ایک خاص ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں ۔ جب آپ 
بیمار ہوں تو آپ ڈاکٹر سے ٹیلیفون کر سکتے ہیں یا 

اس تک جا سکتے ہیں ۔ ڈاکٹر ویکسینیشن بھی لگاتا ہے 
اور خواتین کو بتا سکتی ہے کہ وہ کیسے مزید بچوں کی 

پیدائش سے بچ سکتی ہیں ۔ اگر موٹاپے کے حوالے سے 
آپ کو مسائل ہیں یا آپ زیادہ تمباکونوشی کرتے ہیں 

تو آپ ہر وقت ڈاکٹر سے ان امور کے بارے میں بات 
کر سکتے ہیں ۔ ممکن ہے کہ ڈاکٹر آپ سے ایسا سوال 

کرے جس سے آپ حیران ہوں ۔ یہ اس لیے ہے کہ 
ڈاکٹر چاہتا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ بیمار نہ ہونے کے 
لیے آپ خود کیا کر سکتے ہیں ۔ آپ مثالاً کم شوگر کھا  
سکتے ہیں اور مزید ورزش کر سکتے ہیں ۔ یہ اہم ہے 

کہ آپ اچھی طرح اپنے جسم کی دیکھ بھال کریں

ڈاکٹر آپ کو ضرورت کا عالج اور ادویات دے گا

کافی افراد کا کئ سالوں سے ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے ۔ 
یہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح ڈاکٹر آپ اور آپ کے 

خاندان کو جانے گا اور خاندان میں مختلف بیماریوں کو 
بھی یاد رکھے گا

آپ کا ڈاکٹر تمام عام بیماریوں کو جانتا ہے ۔ ڈاکٹر عام 
بیماریوں میں ماہر ہوتا ہے اس لیے وہ اکثر بیماریوں 

کے سلسلے میں آپ کی مدد کر سکے گا اور آپ کا عالج 
کر سکتا اور دوا دے سکتا ہے ۔ کبھی کھبار ڈاکٹر ایک 
ماہر ڈاکٹر یا ہسپتال تک رجوع نامہ لکھ دیتا ہے ۔ 

پھر آپ وہاں جا کر معائینہ کروا سکتے ہیں اور ممکنہ 
صورت میں ادویات اور عالج کروا سکتے ہیں

ڈاکٹر کا نام، پتہ اور ٹیلیفون نمبر بیماری کے کارڈ پر 
درج ہوتا ہے ۔ کافی ڈاکٹرز کے اوقات کار 8 اور 16 کے 

درمیان ہوتا ہے اور ہفتے میں ایک بار شام کے وقت 
کھال ہوتا ہے ۔ آپ تقریبااً صبح کے وقت، 8  اور 9 کے 

درمیان روزانہ اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں

آپ نے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کو فون کر کے وقت 
لینا ہوتا ہے ۔ آپ ویسے نہیں جا سکتے ۔اگر 

طے شدہ وقت کے مطابق آپ نہیں آ سکتے، تو 
یاد سے ٹیلیفون کر کے ڈاکٹر کو بتا دیں 

جب آپ نقل مکانی کریں تو آپ نیا ڈاکٹر کروا 
سکتے ہیں اور یہ مفت ہوتا ہے ۔ آپ خواہش 

پر بھی ڈاکٹر تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی 
 www.borger.dk فیس 150 کرون ہے ۔

پر مزید پڑھیں 

ترجمان ماہر افراد ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ سنتے ہیں 
وہ آگے دوسرے افراد کو منتقل نہیں کر سکتے ۔ یہ 

اچھا نہیں کہ آپ کسی خاندانی فرد کو بطور ترجمان 
لیں آئیں ۔ خاندانی فرد کا آپ کے حوالے سے کافی 

احساسات ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ صحیح طرح 
گفتگو کو نہ سنے ۔ ممکن ہے کہ خاندانی فرد میڈیکل 

الفاظ اور تصورات سے آگاہ نہ ہو اوراس لیے بعینہہ وہ 
ترجمہ نہ کر سکے جو ڈاکٹر کہہ رہا ہو
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نسخے اور ادویات 
جب آپ نے ادویات لینی ہوتی ہے تو ڈاکٹر آپ کو 

نسخہ لکھ کر دے گا ۔ نسخے کی دوا صرف دواخانے پر 
دستیاب ہوتی ہے ۔ سردرد کی گولیاں اور دوسری طرح 

کی ادویات دکانوں، Matas یا دواخانے پر بغیر نسخے 
کے خریدی جا سکتی ہیں

ماہرڈاکٹر
ایک ماہر ڈاکٹر، مثالاً جلد کی بیماریوں کا یا امراض 
نسواں میں ماہر ہوتا ہے ۔ آپ کا اپنا ڈاکٹر آپ کا 

معائینہ کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ آیا آپ نے ماہر 
ڈاکٹر کے ہاں معائینے کے لیے جانا ہے ۔ آپ کا اپنا ڈاکٹر 

آپ کے لیے دستاویز لکھے گا جسے ایک رجوع نامہ 
کہتے ہیں ۔ کافی بار آپ کا اپنا ڈاکٹر آپ کو ایک اچھے 

ماہر ڈاکٹر کا نام دے گا ۔ لیکن آپ خود بھی ماہرڈاکٹر 
تالش کر سکتے ہیں ۔ آپ نے خود ماہر ڈاکٹر کو فون 
کر کے وقت لینا ہوتا ہے ۔ آنکھوں، کان اور ناک کے 

ڈاکٹرز ایسے ماہر ڈاکٹرز ہیں جن کو آپ ہر وقت فون 
کر سکتے ہیں اور وقت لے سکتے ہیں ،بغیر آپ کا اپنے 

ڈاکٹر سے رجوع نامہ حاصل کیے ہوۓ  

ڈیوٹی ڈاکٹر
اگر آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کا اپنا ڈاکٹر بند ہے تو 

آپ ڈیوٹی ڈاکٹر کو فون کر سکتے ہیں ۔ آپ صرف 
اس صورت میں ڈیوٹی ڈاکٹر ۔ کو فون کر سکتے ہیں اگر 
آپ زیادہ بیمار ہیں اور انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ کا 

اپنا ڈاکٹر کھل جاۓ ۔ ڈیوٹی ڈاکٹر یا تو ادویات کا نسخہ 
لکھ سکتا ہے یا آپ کو ہسپتال بیجھ سکتا ہے ۔ ممکن 

ہے کہ ڈیوٹی ڈاکٹر کا خیال ہو کہ آپ اتنے بیمار نہیں 
۔ اس صورت میں وہ  آپ کو اپنے ڈاکٹر کو فون کرنے کا 

کہے گا جب وہ پھر کھل جاۓ 

عمومااً آپ نے خود ڈیوٹی ڈاکٹر کے ہاں جانا ہوتا ہے ۔ 
ممکن ہے کہ آپ کو انتظار کے کمرے میں کچھ انتظار 

کرنا پڑے کیونکہ ڈیوٹی ڈاکٹر کے ہاں ہجوم ہوتا ہے 
۔ ڈیوٹی ڈاکٹر کے اوقات کار پیر تا جمعہ 16- 08 بجے 
ہوتے ہیں ۔ ویکنڈ اور تہوار کے دن، ڈیوٹی ڈاکٹر  24 

گھنٹے کھال ہوتا ہے
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آالرم 112
112 ہنگامی / آالرم مرکز ہے ۔ جب آپ کو ایمبولنس 
کی حاجت ہو تو آپ نے 112 فون کرنا ہوتا ہے ۔ اگر 
آپ حادثہ دیکھیں تو آپ نے فون کرنا ہوتا ہے ۔ اگر 

ایک شخص بہت بیمار ہو جاۓ یا بے ہوش ہو جاۓ تو 
آپ نے 112 فون کرنا ہوتا ہے

آپ نے ہمیشہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیا ہوا 
ہے، کب واقع ہوا ہے اور آپ کہاں سے فون کر رہے 

ہیں

ہنگامی وارڈ
ہنگامی وارڈ پر وہ افراد آتے ہیں جو کسی حادثے کا شکار 
ہوۓ ہوتے ہیں ۔ یا وہ افراد جو اچانک بیمار ہو جائیں 
اور ان کا اپنا ڈاکٹر عالج نہیں کر سکتا ۔ اگر مثالاً آپ کی 

انگلی ٹوٹ گئ ہے تو آپ ہنگامی وارڈ پر آئیں ۔ حادثے 
کے 24 گھنٹے گزرنے سے قبل آپ نے ہنگامی وارڈ پر 

حاضر ہونا ہوتا ہے ۔ اکثر ہنگامی وارڈ پر ہجوم ہوتا ہے 
اور جو افراد زیادہ بیمار ہوتے ہیں وہ پہلے ڈاکٹر کے پاس 

پہنچتے ہیں ۔ کبھی کبھار آپ نے 3-2 گھنٹے انتظار 
کرنا ہوتا ہے ۔ ہسپتالوں پر بھی ہنگامی وارڈ ہوتے 
ہیں اور کبھی آپ نے حاضر ہونے سے قبل فون کرنا 

ہوتا ہے 

نفسیاتی امور کا ہنگامی وارڈ
نفسیاتی امور کا ہنگامی وارڈ ان افراد کے لیے ہے جن کے 
بڑے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ۔ وہ فراد جن کے برے 
خیاالت ہیں یا بہت لمبے عرصے کے لیے بے حد دکھی 
رہتے ہیں ۔ آپ خود فون کر سکتے ہیں یا بالواستہ ایک 

نفسیاتی امور کے ہنگامی وارڈ تک جا سکتے ہیں
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دائیہ 
ڈاکٹر دائیہ کو بتاۓ گا کہ آپ حاملہ ہیں ۔ وہ آپ کو خط 

لکھے گی کہ اس نے آپ کا پہال معائینہ کب اور کہاں 
کرنا ہے ۔ آپ نے ہمیشہ پیشاب کا ٹیسٹ ساتھ النا 
ہوتا ہے ۔ آپ نے اپنی منتقل ہونی والی فائل بھی 

ساتھ النی ہے )آپ کے کاغذات( ۔ دائیہ آپ سے گفتگو 
کرے گی کہ آپ کی حالت کیسی ہے ۔ وہ پیشاب کے 

ٹیسٹ اور آپ کے پیٹ کا معائینہ کرے گی اور بچے کی 
دل کی دھڑکن کو سنے گی

وضع حمل 
آپ اپنے ڈاکٹر سے طے کریں گے کہ آپ کہاں وضع 

حمل چاہتے ہیں ۔ کون سا ہسپتال آپ کے لیے زیادہ 
موزوں ہے ۔ وضع حمل گھر میں بھی واقع ہو سکتا 

ہے، دائیہ کے ہمراہ 

اسقاط حمل 
ڈنمارک میں خواتین کا ہسپتال میں اسقاط حمل کروانے 

کے حوالے سے آزادی ہے لیکن یہ حمل کے بارویں ہفتے 
سے قبل واقع ہو ۔ حاملہ خاتون خود فیصلہ کرتی کہ 

کہ وہ اسقاط حمل چاہتی ہے یا وہ بچہ پیدا کرنا چاہتی 
ہے ۔ اگر وہ اسقاط حمل چاہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے بات 
کرے ۔ بعد میں ڈاکٹر خاتون کو ہسپتال کے لیے رجوع 

نامہ دے گا  

 حمل
حمل کے دوران، حاملہ خواتین اپنے ڈاکٹر یا دائیہ سے 

کئ بار معائینہ کروا سکتی ہیں ۔ ہسپتال پر بھی 
مختلف معائینے ہوتے ہیں ، مثالاً الڑساؤنڈ کے معائینے 

۔ ہسپتال پر معائینوں کے دوران ڈاکٹرز معا ینہ کرتے 
ہیں کہ بچہ اور خاتون اچھی حالت میں ہیں ۔ اگر 
مسائل ہوں تو اہم ہے کہ ڈاکٹر جلد از جلد اس کی 
کھوج لگائیں، معائینوں کے وقت آپ اپنے خاوند یا 

دوسرے فرد کو ساتھ ال سکتی ہیں

اپنا ڈاکٹر
پہال معائینہ آپ کے اپنے ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے ۔ 

جب آپ حاملہ ہو جائیں تو آپ نے خود ڈاکٹر کے ہاں 
وقت لینا ہوتا ہے ۔ ڈاکٹر آپ کا معائینہ کرے گا اور 

منتقل ہونے والی فائل تحریر کرے گا )کچھ کاغذات( 
جو آپ نے تمام معائینوں میں ساتھ النے ہوتے ہیں 

۔ کاغذات میں ڈاکٹر اور دائیہ یہ درج کریں گے کہ بچے 
کی نشوونما کیسی ہے اور آپ نے کون سے معائینے 

کروائیں ہیں

ڈاکٹر آپ کی خوراک کے بارے میں بھی پوچھے گا، 
اور یہ کہ کیا آپ تمباکونوشی کرتے ہیں اور یہ کہ کیا 

خاندان میں بیماریاں ہیں 

ہیں ۔ اگر آپ اچھی طرح ڈینش نہیں بول سکتے تو 
آپ کو ترجمان مہیا کیا جا سکتا ہے ۔ ہسپتال میں آپ 

ایک patientvejleder یعنی مریض  مشیر سے 
گفتگو کر سکتے ہیں ۔ ایک مریض مشیر ایک فرد ہے جو 

کافی امور کے حوالے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے، مثالاً 
آپ کے عالج یا دوسرے ہسپتال تک منتقل ہونے کے 

مواقع کے بارے میں مدد کر سکتا ہے ۔ اگر کچھ امور 
آپ نہیں سمجھ رہے یا آپ شکایت کرنا چاہتے ہیں 
تو آپ مریض مشیر سے بات کر سکتے ہیں ۔ مریض 

مشیر پر بھی رازداری الزم ہے 

ہسپتال
یہ آپ کا اپنا ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر یا ڈیوٹی ڈاکٹر ہوتا ہے 

جو آپ کو رجوع نامہ بیجھے گا تا کہ آپ ہسپتال پہنچ 
سکیں ۔ آپ کو ہسپتال سے خط ملے گا کہ آپ نے کہاں 

اور کب آنا ہے ۔ اگر آپ نے، ہسپتال پر آنے سے 
قبل، کچھ خاص امور سرانجام دینے ہیں تو وہ خط میں 

درج ہوں گے، مثالاً کہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے ۔ 
اگر آپ اچانک بہت بیمار ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات 

ہے کہ آپ کو فورا ہسپتال میں داخل کیا جاۓ گا ۔ 
کافی ہسپتالوں کے پاس مختلف زبانوں میں معلوماتی 

کتابچے ہوتے ہیں ۔ یہاں آپ ہسپتال کے اصول پڑھ 
سکتے ہیں اور یہ کہ بطور مریض کے آپ کے حقوق کیا 
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بچوں کے معائینے
صحت کی نرس

ایک صحت کی نرس، نرس ہوتی ہے جو بچوں 
کی بیماریوں کی ماہر ہوتی ہے ۔ وہ یہ بھی 
تجزیہ کرتی ہے کہ آیا خاندان ٹھیک ہے ۔ وہ 
آپ کے گھر میں، وضع حمل کے بعد، مالقات 

کے لیے آۓ گی ۔ وہ بچے کا معائینہ کرے 
گی اور سواالت کے جوابات دے گی، مثالاً مانع 

حمل گولیوں اور چھاتی کے دودھ پیالنے کے 
حوالے سے ۔ وہ بچے کی 2 سال کی عمر تک، 

کئ بار مالقات کے لیے آۓ گی ۔ وہ بچے کو 

بچوں کے معائینے اور ڈاکٹر کے ہاں ویکسینیشن
تمام بچے ڈاکٹر کے ہاں مفت معائینے اور ویکسینیشن 

اً اس وقت ہوتا ہے  کروا سکتے ہیں ۔ پہال معائینہ عموما
جب بچے کی عمر 5 ہفتے ہوتی ہے ۔ بچے کا وزن کیا 
جاتا ہے اور وہ ناپا جاتا ہے اور ڈاکٹر معا ئینہ کرتا ہے کہ 

وہ ٹھیک ہے اور وہ صحیح بڑھ رہا ہے ۔ 3 ماہ کی عمر 
میں بچے کو پہال ویکسینش دیا جاتا ہے ۔ ویکسینیشنز کا 

مطلب ہے کہ آپ کا بچہ مختلف سنجیدہ بیماریوں سے 
دوچار نہیں ہوتا

آپ نے خود یاد سے بچے کے معائینے اور ویکسینیشن 
کے لیے ڈاکٹر کے ہاں وقت لینا ہوتا ہے ۔ نرس آپ 

کو چھوٹی کتاب دے گی کہ بچے کے معائینے اور 
ویکسینیشن کب ہونے ہیں

بڑھتے ہوۓ دیکھے گی، اور اس کا وزن کرے گی اور 
اسے ناپے گی ۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ اور 
خاندان ٹھیک ہوں ۔ صحت کی نرس نئ مائیں بننے 

والی خواتین کا گروپ تشکیل دے سکتی ہے ۔ اسے 
mødregruppe یعنی ماؤں کا گروپ کہتے ہیں ۔  

ماؤں کے گروپ میں آپ دوسری خواتین سے مالقات کر 
سکتے ہیں جو آپ کے قریب رہتی ہیں ۔ آپ دوسری 

خواتین سے انپے بچے کے بارے میں بات کر سکتے 
ہیں، اور یہ کہ خاندان میں آپ کیسی ہیں

جب صحت کی نرس گھر آتی ہے تو آپ ترجمان 
حاصل کر سکتے ہیں 

عنق الرحم  اور چھاتی کے کینسر کے خالف حفاظتی 
تدابیر کے طور پر معائینے

23 اور 59 سال کی درمیانی عمر والی خواتین کو ہر 
تیسرے سال عنق الرحم کے کینسر کے حوالے سے، 

خط کی صورت میں  معائینے کی دعوت دی جاتی 
ہے ۔ معائینہ آپ کے اپنے ڈاکٹر کے ہاں ہوتا ہے ۔ 
معائینے سے ڈاکٹر کینسر کا کھوج لگا سکتی ہے ۔ اگر 

ڈاکٹر پیشگی کینسر کی موجودگی سے آگاہ ہو جاۓ 
تو پھر اچھے مواقع ہیں کہ آپ پھر تندرست ہو 
جائیں ۔ جب آپ کو خط موصول ہو تو آپ نے اپنے 

ڈاکٹر کو فون کر کے وقت لینا ہوتا ہے  

ڈنمارک میں کچھ جگہوں پر، 50 اور 69 عمر کی 
درمیانہ خواتین کو ،ہر دوسرے سال چھاتی کے 

معائینے کے لیے دعوت دی جاتی ہے ۔ معائینے کو 
میموگرافی کہتے ہیں ۔ خواتی کو خط کے ذریعے 

تاریخ، وقت اور جگہ بتائ جاتی ہے  

خواتین کے زیر ناف معائینے ۔ زیر ناف مسائل 
اگر آپ کو زیرناف مسائل ہیں تو آپ 

کی اپنی ڈاکٹر آپ کا معائینہ کرے گی ۔ 
gynækologisk under-  معائینے کو 
søgelse یعنی خواتین کا زیرناف معائینہ 

کہتے ہیں ۔ اگر آپ کے خاص  زیرناف 
مسائل ہیں تو آپ کو زنانہ امراض کی ماہر 

ڈاکٹر کے لیے رجوع نامہ مل سکتا ہے

ڈینش ڈاکٹرز اور ہسپتال
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بیماری کے لیے گھریلو نرس 
بزرگ افراد ادویات لینے کے حوالے سے مدد حاصل کر 

سکتے ہیں ۔ وہ کھڑے ہونے، دھوۓ جانے اور کپڑے 
پہننے کے لیے بھی امداد  حاصل کر سکتے ہیں ۔ اگر 
آپ بیمار ہیں تو آپ بھی یہ امداد حاصل کر سکتے 
ہیں ۔ ڈاکٹر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا آپ بیماری کے 

لیے گھریلو نرس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں

جب آپ ہسپتال میں داخل رہے ہوں تو گھر واپسی 
پر کچھ بار آپ تھوڑا بیمار ہوتے ہوں گے اور ممکن 
ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہو ۔ ہسپتال بلدیہ کو 
بتاتا ہے کہ آپ کو مدد درکار ہے ۔ ممکن ہے کہ ایک 
گھریلو امداد کرنے واال یا بیماری کے لیے گھریلو نرس 

آۓ اور آپ کی مدد کرے

بچوں کے دانتوں کا ڈاکٹر 
ڈنمارکے میں 18 سال کی عمر تک تمام بچے مفت 

دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں ۔ آپ کے بچے 
اً 2 سال ہو گی جب وہ پہلی بار دانتوں  کی عمر تقریبا

کے ڈاکٹر کے پاس جاۓ گا ۔ آپ کو خط کے ذریعے 
دعوت  ملے گی ۔ اگر 2 سال کی عمر سے قبل آپ کے 
بچے کو دانتوں کے مسائل ہیں تو آپ اور بچے نے خود 

دانتوں کے ڈاکٹر کے ہاں جانا ہوتا ہے ۔ آپ صحت کی 
نرس کو بھی پوچھ سکتے ہیں

جب آپ کا بچہ سکول شروع کرے گا تو بچہ خود بخود 
سکول کے دانتوں کے ڈاکٹر کے ہاں  آنا شروع کرے گا 

سکول میں بچوں کے معائینے 
جب آپ کا بچہ سکول شروع کرے گا تو بلدیاتی ڈاکٹر 

اور صحت کی نرس اس کا معائینہ کریں گے ۔ ڈاکٹر 
معائینہ کرے گا کہ کیا بچہ ٹھیک ہے اور حسب معمول 

بڑھ رہا ہے ۔ 0 جماعت میں اور آخری جماعت میں 
اً تمام بچوں کا معائینہ کرتا ہے ۔ سکول کی  ڈاکٹر تقریبا
صحت کی نرس کافی بار آپ کے بچے کا معائینہ کرے 
گی ۔ وہ بینائ اور سماعت کا معائینہ کرے گی اور آپ 

کے بچے کا وزن کرے گی اور ناپے گی

اگر آپ کے بچے کو سکول میں مسائل ہیں تو خاندان 
سکول کے ماہر نفسیات فرد سے گفتگو کر سکتا ہے

ڈنمارک میں بلدیہ اور بلدیاتی عملہ بزرگ افراد کی 
دیکھ بھال کرتے ہیں ۔ اگر بزرگ افراد گھر میں 

رہیں تو وہ کافی امور کے لیے مدد حاصل کر سکتے ہیں 
۔ کیونکہ ممکن ہے کہ خاندان ہر وقت بزرگ افراد کی 

اً  مدد نہ کر سکتے ہوں ۔ اس لیے بزرگ افراد عموما
بلدیہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں

گھریلو مدد  
بزرگ افراد پوچھ سکتے ہیں کہ کیا انہیں صفائ اور سودا 
خریدنے کے لیے مدد مل سکتی ہے ۔ وہ یہ بھی پوچھ 
سکتے ہیں کہ کیا انہیں دھونے اور کپڑے پہننے کے لیے 
مدد مل سکتی ہے ۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بھی یہ 

امداد حاصل کر سکتے ہیں ۔ آپ نے بلدیہ سے پوچھنا 
ہوتا ہے کہ کاہ وہ مدد کر سکتے ہیں

 
 بلدیاتی مدد اور گھریلو دیکھ بھال
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