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اسكاٹ لينڈ كی ) NHSاين ايچ ايس( ميں  ،بم آپ كو بہترين نگہداشت اور عالج فرابم كرنے كی كوشش كرتے ہيں -
اس سروس كو بہتر بنانے كيلئے بم آپ كی رائے كی قدر كرتے بيں چابے وه اچهی هو يا بری  -اگرآپ كسی بات سے
خوش نہيں بيں تو برائے مہربانی بميں بتائيں -
يـہ كتابچہ واضح كرتا ہے كہ  NHSكے شكايات كے طريقـہ كاركو بروئے كار ال كر كس طرح شكايت كی جا سكتی
ہے -
ميں كس بات كے بارے ميں شكايت كر سكتا ہوں ؟
جن باتوں كے بارے ميں آپ شكايت كر سكتے بيں ان ميں شامل ہيں :


وه نگہداشت يا عالج جو آپ كا بو چكا ہے يا  NHSميں ہو ربا ہے



اس جكـہ كے بارے ميں كوئی بات جہاں آپ كو ديكها جاتا هے مثال كے طور پر ،ڈاكٹر كی سرجری ،بسپتال،
پرزن ہيلتھ سينٹر(جيل ميں صحت كا مركز) يا ايمبولنس



آپ كی نگہداشت ميں شريک  NHSكے عملے كا كوئی ركن



آپ كے مقامی عالقے ميں ہماری خدمات كا انتظام جس طرح كيا جاتا ہے ،اگر اس كا اثر آپ كی نگہداشت
يا عالج پر پڑا ہے

اگر آپ كی شكايت ميں  NHSكا كوئی دوسرا شعبہ يا كوئی دوسرا ادارہ بهی شامل ہے ،جيسا كہ سماجی خدمات،
تو ممكن ہے ہميں يہ معاملہ وہاں كسی كو بهيجنے كی ضرورت ہو۔ ہم آپ كو بتائيں گے كہ آپ كی شكايت پركون
غور كر رہا ہے۔
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ميں كن معامالت كے بارے ميں شكايت نہيں كر سكتا؟
كچھ معامالت ايسے بيں جن كے بارے ميں آپ  NHSكے شكايات كے طريقـ كار كے تحت شكايت نہيں كر سكتے
اور ان معامالت ميں شامل ہيں :


پرائيويٹ طبی نگہداشت يا عالج



ايسی خدمات جو  NHSكی فراہم كرده يا مالی امداديافتـہ نـہ بوں ،اور



كوئی ايسا معاملـ جس كے بارے ميں آپ قانونی كاروائی كر ر ہے بوں۔

 NHSكا شكايات كا طريقـ كار عام طور پر مالی معاوضـہ فراہم نہيں كرتا  -اگر آپ مالی معاوضے كے بارے ميں
مشوره كرنا چابيں تو آپ كو اپنے مقامی ( citizens advice bureauسٹيزن ايڈوائس بيورو) يا كسی وكيل سے رابطـ
كرنا چاہيے -
كون شخص شكايت كر سكتا ہے؟
آپ شكايت كر سكتے بيں اگر آپ :


 NHSسے نگہداشت يا عالج كروا چكے ہيں يا كروا ربے بيں يا



بماری خدمات يا سہوليات پر تشريف الئے تهے يا انہيں استعمال كيا تها -

آپ كسی دوسرے شخص كی خاطر شكايت كر سكتے ہيں اگر :


آپ كے پاس شكايت كرنے كے ليے ان كی رضامندی موجود ہے – مريض كو اس بات كيلئے رضامند ہونے
كی بهی ضرورت ہو گی كہ اگر ضروری ہو تو عملہ اس كا طبی ريكارڈ ديكھ سكتا ہے



آپ بچے كے والدين ،گارڈين يا نگہداشت كرنے والے مركزی شخص بيں اور آپ كا بچـہ ذبنی طور پراتنا پختـہ
نہيں كـہ يـہ سمجھ سكے كـہ شكايت كس طرح كی جاتی بے



آپ كے پاس كسی ايسے شخص كے بارے ميں فالح و بہبود كا مختار نامـہ يا فالح وبہبود كا گارڈين شپ آڈر
بے جو اپنے لئے خود فيصلـہ نہيں كر سكتا اور وه آڈرآپ كوطبی نگہداشت كے بارے ميں شكايت كرنے كا
اختيار ديتا بے



آپ كسی ايسے مريض كے رشتے دار ہيں ،يا اس كے ساتھ آپ كا تعلق تها ،جو فوت ہو گيا ہے اور آپ كو
تشويش تهی كہ اس كے فوت ہونے سے پہلے اس كا كيسے عالج كيا گيا تها ،يا



آپ مريض كے ايڈووكيٹ كی حيثيت سے كام كر ربے بيں نمائندگی كے بارے ميں مزيد معلومات كيلئے
صفحہ  6ديكهيں-
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كتنی مدت كے اندر مجهے شكايت كرنا بے؟
شكايات كيلئے وقت كی بماری ايک معياد بے  -عموما آپ كو اپنی شكايت كرنا چاہيے :



اس واقعـہ كے چھ ماه كے اندر جس كے بارے ميں آپ شكايت كرنا چابتے بيں يا
اس وقت سے چھ ماه كے اندر جب آپ كو احساس بوا كـہ آپ كے پاس شكايت كرنے كا جواز بے  -ليكن
واقعـہ سے  21ماه سے زياده نہيں۔

تابم اگر آپ محسوس كرتے بيں كـہ وقت كی معياد كا اطالق آپ كی شكايت پر نہيں بونا چابيے تو برائے مہربانی
اس شخص سے بات كريں جو آپ كی شكايت پر غور كرربا بے  -بعض اوقات وقت كی معياد گزر جانے كے بعد بهی
شكايت قبول كی جاسكتی بے -
 NHSكی جانب سے آپ كی شكايت كو قبول نـہ كرنے كے فيصلے كے خالف آپ
( Scottish Public Services Ombudsmanاسكاٹ لينڈ كی عوامی خدمات كے محتسب) كے پاس شكايت كر
سكتے بيں ( -مزيد معلومات كيلئے صفحـہ  5ديكهيں)۔

شكايت كيسے كی جاتی بے
مجهے كيا كرنا چابيے؟


اگرآپ كر سكيں ،تو سب سے پہلے عملے كے اس ركن سے بات كريں جو آپ كی نگہداشت ميں شريک بے -
اگر آپ يہہ كام كرتے بيں ،تو بم موقع پر بی آپ كی شكايت حل كرنے كی كوشش كر سكتے بيں -



اگر آپ  NHSكے اس عملے سے بات نہيں كر سكتے جو آپ كی نگہداشت ميں شريک بے تو آپ عملے كے
كسی سينئر ركن يا  NHSكے شريک ادارے كے افسر شكايات سے بات كر سكتے بيں -



آپ شخصی طور پر ،ٹيليفون كے ذريعے يا تحريری طور پر شكايت كر سكتے بيں  -جب آپ شكايت كريں
توآپ كو چابيے كہ اس ميں درج ذيل معلومات شامل كريں :
 اپنا پورا نام اور پتـ (اور اگر آپ كسی مريض كی خاطر شكايت كر ربے بيں تو اس كا نام اور پتـہ)،
اور
 جو بوا ،كہاں اور كب بوا سے متعلق جس قدرمفيد معلومات ممكن ہو سكيں۔



آپ فيكس،ای ميل يا ٹيكسٹ فون (اگر دستياب بو) كے ذريعے بهی اپنی شكايت كر سكتے بيں ،ليكن اگر
آپ اس طرح كريں گے تو ممكن بے كـ دوسرے لوگ آپ كے بارے ميں ذاتی نوعيت كی معلومات ديكھ ليں -
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مجهے كس كو شكايت كرنا چاہيے؟



آپ كو پہلے خدمت فراہم كرنے والے شخص يا تنظيم سے براہ راست شكايت كرنی چاہئيے۔
اگر آپ ايسا كرنے كے قابل محسوس نہيں كرتے ،تو يہ جاننے كيلئے كہ آپ كی شكايت كے سلسلے ميں
كون آپ كی مدد كر سكتا ہے اپنے مقامی ) NHS boardاين ايچ ايس بورڈ( سے رابطہ كريں – كتابچے كا
صفحہ  7مالحظہ كريں۔



اگرآپ كی شكايت  NHS 24يا ( Golden Jubilee National Hospitalگولڈن جوبلی نيشنل بسپتال) كے بارے
ميں ہے تو آپ كو سب سے پہلے اس شخص سے بات كرنا چابيے جوآپ كا كام كر ربا تها  -اگر آپ محسوس
كرتے ہيں كہ آپ ايسا نہيں كر سكتے ،تو اس ادارے كے افسر شكايات سے بات كريں  -رابطـے كيلئے
تفصيالت صفحـ  8پر درج بيں -



اگر آپ كی شكايت ( Scottish Ambulance Serviceسكاٹش ايمبولنس سروس) كے بارے ميں بے ،توآپ كو
ان كے بيڈ كواٹر ميں شكايت كرنا چابيے  -رابطے كيلئے تفصيالت صفحـہ  7پر درج ہيں۔



اگر آپ كی شكايت ( State Hospitalسٹيٹ بسپتال) كے بارے ميں بے ،تو آپ كو وباں كے افسر شكايات
سے شكايت كرنا چابيے  -رابطـے كيلئے تفصيالت صفحـہ  8پر درج بيں -

ميرے شكايت كرنے كے بعد كيا بوتا بے؟


آپ كی شكايت موصول ہونے كے بعد بم تين ايام كار كے اندر آپ كو خط لكهيں گے -



اس خط ميں :
 آپ كو بتايا جانا چابيے كـہ آپ كی شكايت پر غور كرنے كے سلسلے ميں بم كيا كاروائی كريں گے
 شكايت كے بارے ميں آپ كو عملے كے كسی ركن سے بات چيت كرنے كا موقع دينے كی پيشكش
كی جانی چاہيے
 آپ كوخود مختار مشاورت اور معاونت كے بارے ميں معلومات دی جانی چابيے (مزيد معلومات
كيلئے صفحـہ  6ديكهيں) ،اور
 اگر سود مند ہو تو مصالحت يا ثالثی كی خدمات كے بارے ميں آپ كو معلومات دی جانی چابيے
(مزيد معلومات كيلئے صفحـہ  6ديكهيں)۔



ہم آپ كے بارے ميں معلومات صيغہ راز ميں ركهيں گے۔ آپ كی شكايت كی تفتيش كرنے كيلئے شايد ہميں
آپ سے متعلق  NHSكے ديگر عملے سے بات كرنا پڑے يا انہيں آپ كا طبی ريكارڈ دكهانا پڑے۔ اگر آپ
نہيں چاہتے كہ ہم آپ كے طبی ريكارڈ سے متعلق معلومات كا تبادلہ كريں تو آپ كو اپنی شكايت كرتے وقت
ہميں بتانا چاہيے ،ليكن يہ بات ذہن ميں ركهيں كہ اس سے آپ كی شكايت پر غور كرنا زيادہ مشكل ہو گا۔



ہم آپ كے كوائف اور شكايت كا ريكارڈ مرتب كريں گے اور اسے اپنی خدمات كو بہتر بنانے ميں اپنی مدد
كيلئے استعمال كريں گے-
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مجهے مكمل جواب كب ملے گا؟


آپ كی شكايت موصول ہونے كے  12ايام كار كے اندر بم آپ كو مكمل جواب تحرير كريں گے -



اگر آپ كی شكايت كسی ) GP surgeryجی پی سرجری( NHS ،كی ڈينٹل سرجری NHS ،كے آنكهوں كے
مطب يا فارميسی سے متعلق ہے ،تو بم آپ كی شكايت كا جواب  22ايام كار ميں ديں گے -



بعض معامالت ميں ،آپ كو مكمل جواب دينے كيلئے بميں زياده وقت دركار بوگا لہذا ممكن بے كـہ وقت كی
اس معياد پر پورا نہ اتر سكيں  -اگر ايسا هوتا بے ،تو بم آپ كو مطلع كريں گے اور بتائيں گے كـہ ايسا كيوں
بے-



اپنے جواب ميں ہم اپنی تفتيش كے نتيجے سے آپ كو مطلع كريں گے۔ ہم :
 بتائيں گے كہ ہم نے آپ كی شكايت پر غور كيا ہے اور اس ميں اٹهائے گئے تمام نقاط كا جواب ديں
گے
 جہاں معامالت خراب بوئے بوں اس كيلئے معذرت كريں گے
 وضاحت كريں گے كہ جس كے متعلق آپ نے شكايت كی ہے اس كے دوبارہ ارتكاب كو روكنے كے
سلسلے ميں ہم كيا كريں گے۔
 اگر ضروری بو تو وضاحت كريں گے كـہ شكايت كے كچھ حصوں كے بارے مزيد كيوں كچھ نہيں كيا
جا سكتا
 اگر خط ميں كوئی ايسی بات ہو جو آپ نہيں سمجهتے توآپ كو عملے كے كسی ركن سے بات كرنے
كا موقع فراہم كرنے كی پيشكش كريں گے ،اور
 اگر آپ ہمارے جواب سے ناخوش ہيں اور معاملے كو آگے لے جانا چاہتے ہيں تو
 Scottish Public Services Ombudsmanكے متعلق معلومات شامل كريں گے (مزيد معلومات كے
ليے صفحہ  7ديكهيں)۔
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شكايت كے سلسلے ميں كون ميرى مدد كر سكتا بے؟
خود مختار مشاورت اور معاونت


اگر آپ شكايت كرنے كے سلسے ميں كسی سے مشورے يا مدد كيلئے بات كرنا چاہيں تو Independent
)( Advice and Support Service (IASSغيرجانبدار مشاورت اور مدد كی سروس) كے بارے ميں تفصيالت
كے ليے جو سٹيزن ايڈوائس بيورو كے ذريعے دستياب ہے عملے كے كسی ركن سے پوچهيں ۔رابطے كيلئے
تفصيالت كی خاطر صفحہ  7ديكهيں۔

ايڈووكيسی يعنی نمائندگی


اگر خود شكايت كرنا آپ كو مشكل لگتا بے اور آپ چابتے بيں كـہ كوئی دوسرا شخص آپ كی خاطر بات
كرے تو آپ خود مختار ايڈووكيٹ كيلئے كہہ سكتے ہيں۔ خود مختار ايڈووكيٹ  NHSسے بابر كا كوئی
شخص ہوتا بے جو آپ كی خاطربات كر سكتا بے ياآپ كو اپنے خياالت كا اظہار كرنے ميں مدد دے سكتا
بے  -آپ كا مقامی  NHS boardيا افسر شكايات آپ كے عالقے ميں ايڈووكيسی سروسز كے بارے ميں آپ
كو بتا سكتے بيں -

مصالحت يا ثالثی


مصالحت يا ثالثی كا مطلب ہے مسئلے كے حل كی كوشش كيلئے لوگوں كو ايک ہی جگہ پر النا۔



خود مختار مصالحت كار يا ثالث آپ اور اس شخص كے درميان جس كے خالف آپ نے شكايت كی بے كی
مدد كرنے كی كوشش كر سكتا ہے كـہ آپ اس بات پر متفق بو جائيں كـہ آگے كيا بونا چاہيے -



مصالحت يا ثالثی صرف تب استعمال كی جاسكتی بے جب آپ اور وه شخص جس كے خالف آپ نے شكايت
كی بے دونوں اس كيلئے راضی ہوں -



مصالحت يا ثالثی كے بارے ميں مزيد جاننے كيلئے برائے مہربانی اس شخص سے پوچهيں جو آپ كی شكايت
پر غور كرہا ہے -

شكايت كرنے كے بعد اگر ميں اپنا ذبن تبديل كر لوں تو كيا بو گا؟


شكايت كرنے كے بارے ميں آپ كسی بهی وقت اپنا ذبن تبديل كر سكتے بيں  -برائے مہربانی جتنا جلد ممكن
ہو ہميں مطلع كريں۔ اگر آپ لكھ كر اطالع دے سكيں اور ہميں بتائيں ،تو يـہ سود مند بوگا ليكن ٹيليفون
كی كال بهی ٹهيک ربے گی -
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جس طرح  NHSنے ميری شكايت كو نبٹايا بے اگر ميں اس سے خوش نہيں بوتا تو كيا بو گا؟
)) The Scottish Public Services Ombudsman (SPSOاسكاٹ لينڈ كی عوامی خدمات كا محتسب(


اگر  NHSنے آپ كی شكايت كی مكمل تفتيش كی بے اور پهر بهی آپ خوش نہيں بيں توآپ  SPSOكو
اپنی شكايت پر مزيد غور كرنے كيلئے كہہ سكتے بيں -
 آپ كے معاملہ سے آگاہ ہونے كے بعد  21ماہ سے زائد عرصہ كی شكايات پر  SPSOعموما غور نہيں
كر سكتا جس كے متعلق آپ شكايت كرنا چاہتے ہيں۔ بعض اوقات وقت كی معياد كا اطالق نہيں
بوگا  --برائے مہربانی مزيد معلومات كے ليے  SPSOسے رابطہ كريں۔
 SPSO ان معامالت پر غور نہيں كر سكتا جن پر عدالت ميں غور كيا جا چكا ہے يا كيا جا رہا ہے۔



جس طريقے سے  NHSآپ كی شكايت سے نبٹ ربی هے اگر آپ اس سے خوش نہيں بيں مثال اگر آپ سوچتے
بيں كـہ اس ميں بہت دير لگی بے تو آپ  SPSOسے رجوع كر سكتے ہيں۔



 Ombudsmanتمام شكايات پر غور نہيں كرتا اور وه فيصلـ كرے گا كـ آيا آپ كی شكايت پر مزيد تفتيش
كی جائے يا نہيں -



يـہ جاننے كيلئے كـ  Ombudsmanسے كس طرح رابطـ كيا جاسكتا بے صفحـہ  8ديكهيں -

مزيد معلومات كس طرح حاصل كی جائيں


اس كتابچے ميں دی گئی كسی بهی طرح كی معلومات كے بارے ميں مزيد جاننے كے لئے ،رابطہ كريں :
 اپنے مقامی  NHS boardسے اور شكايات كے متعلق كسی سے بات كرنے كيلئے كہيں۔
اپنے مقامی  NHS boardسے رابطہ كرنے كی تفصيالت معلوم كرنے كيلئے :
 فون بک ميں 'ہيلتھ سروسز ' كے تحت دی گئی معلومات ديكهيں۔ ( NHS inform Helplineاين ايچ ايس كی ہيلپ الئن) كو  0800 22 44 88پر فون كريں ،يا انٹرنيٹ پر ويب سائٹ  www.hris.org.ukديكهيں NHS inform Helpline سے  0800 22 44 88پر )ٹيكسٹ فون (18001 0800 22 44 88
 آپ كا مقامی  www.cas.org.uk) citzens advice bureauكی ويب سائٹ پر يا اپنی مقامی فون
بک ميں اپنا نزديک ترين مقامی بيورو تالش كريں (

( Scottish Ambulance Serviceسكاٹس ايمبولينس سروس)
ايمبولنس سروس كے بارے ميں شكايت كرنے كيلئے درج ذيل سے رابطہ كريں :
National Complaints Administrator
Scottish Ambulance Service
National Headquarters
Tipperlinn Road
Edinburgh
EH10 5UU
ٹيليفون 0131 446 7000
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NHS 24
:  كے بارے ميں شكايت كرنے كيلئے درج ذيل سے رابطہ كريںNHS 24
NHS 24
Caledonia House
Fifty Pitches Road
Cardonald Park
Glasgow
G51 4ED
0141 337 4501 ٹيليفون
(  )گولڈن جوبلی نيشنل ہسپتالGolden Jubilee National Hospital
: گولڈن جوبلی نيشنل ہسپتال كے بارے ميں شكايت كرنے كيلئے درج ذيل سے رابطہ كريں
Risk Manager
NHS Waiting Times Centre Board
Golden Jubilee National Hospital
Agamemnon Street
Clydebank
G81 4DY
0141 951 5154 ٹيليفون
) (سٹيٹ ہسپتالState Hospital
:  شكايت كرنے كيلئے درج ذيل سے رابطہ كريں،سٹيٹ ہسپتال كے بارے ميں
Complaints Officer
The State Hospital
Carstairs
Lanark
ML11 8RP
01555 842 200 فون
) (سكاٹ لينڈكی عوامی خدمات كيلئے محتسبScottish Public Services Ombudsman (SPSO)
The Scottish Public Services Ombudsman
Freepost EH641
Edinburgh
EH3 0BR
0800 377 7330 فون
07900 494 372 ٹيكسٹ ميسيج
ask@spso.org.uk ای ميل
www.spso.org.uk ويب سائٹ
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طبی حقوق كے بارے ميں معلومات


) Confidentiality – it’s your rightرازداری  -يہ آپ كاحق ہے( يہ آپ كو بتاتا ہے كہ كس طرح  NHSآپ
كے بارے ميں معلومات كو خفيہ ركهتی ہے۔



) How to see your health recordsاپنی صحت كے ريكارڈ كو كيسےديكھ سكتے ہيں( يہ كتابچہ آپ كو
اپنی صحت كا ريكارڈ ديكهنے يا اس كی نقل حاصل كرنے كے حق كی وضاحت كرتا ہے۔



) The NHS and Youاين ايچ ايس اور آپ( يہ وضاحت كرتا ہے كہ آپ اسكاٹ لينڈ ميں  NHSسے كيا توقع
ركھ سكتے ہيں ،اور اين ايچ ايس آپ سے كيا توقع ركهتا ہے۔



) Consent – it’s your decisionرضامندی  -يہ آپ كا فيصلہ ہے( يہ وضاحت كرتا ہے كہ آپ كو اپنے عالج
اور صحت كی ديكھ بهال كے فيصلوں ميں كيسے شامل كيا جانا چاہيے۔



) Health care for overseas visitorsبيرون ملک سے آنے والوں كيلئے طبی نگہداشت( يہ مختلف طرح
كے حقائق نامے ہيں جو واضح كرتے ہيں كہ بيرون ملک سے آنے والے زائرين اسكاٹ لينڈ ميں  NHSكی كون
سی سروسز وصول كرنے كا حق ركهتے ہيں۔

نوجوان لوگوں كے لئے معلومات


) Consent – your rightsرضا مندی  -آپ كے حقوق( يہ آپ كو اپنے عالج اور صحت كی ديكھ بهال كے
فيصلوں ميں كسيے شامل كيا جانا چاہيے كی وضاحت كرتا ہے۔



) Confidentiality – your rightsرازداری ۔ آپ كے حقوق( يہ آپ كو بتاتا ہے كہ كس طرح ہيلتھ سروس آپ
كے بارے ميں معلومات كو خفيہ ركهتی ہے۔



) Have your say! Your right to be heardاپنی بات كہيں ! آپ كا حق كہ آپ كی بات كو سنا جائے( يہ
كتابچہ بتاتا ہے كہ اپنی رائے كس طرح دی جائے يا  NHSكے بارے ميں شكايت كس طرح كی جائے۔

نگہداشت كرنے والوں كے لئے معلومات


) Caring and consentديكھ بهال اوررضامندی( يہ اس بالغ كے عالج معالجے كے فيصلوں ميں شريک ہونے
كے بارے ميں آپ كے حق كی وضاحت كرتا ہے جس كی آپ ديكھ بهال كررہے ہيں-

آپ يہ معلومات يہاں سے حاصل كر سكتے ہيں :


 GPيا ڈينٹل(دندان ساز)سرجری ،ہسپتال اور دوسری جگہيں جہاں سے آپ  NHSكی نگہداشت حاصل كرتے
ہيں





 NHS inform Helplineسے  0800 22 44 88پر )(textphone 18001 0800 22 44 88
www.hris.org.uk
آپ كا مقامی ) citizens advice bureauانٹرنيٹ سے  www.cas.org.ukپر يا اپنی مقامی فون بک ميں اپنا
نزديک ترين بيورو پر تالش كريں( ۔
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براہ مہربانی اپنی رائے ديں !
ہم يہ معلوم كرنا چاہتے ہيں كہ آپ اس كتابچے كے بارے ميں كيا رائے ركهتے ہيں۔
براہ مہربانی ہميں اپنی آراء سے آگاہ كريں :


اس پتے پرڈاک كے ذريعے:



HRIS, Consumer Focus Scotland, FREEPOST GW5277, Glasgow G1 3BR
اس پتے پر ہميں ای ميل بهيج كر hris@consumerfocus.org.uk



ہماری ويب سائٹ  www.hris.org.ukپر ہمارا لنک ' 'contact usكلک كر كے ،يا



ہميں اس نمبرپرفون كركے 0141 226 5261۔

ہم نے اپنی بہترين كوشش كی ہے كہ اس بات كو يقينی بنائيں كہ اس كتابچے ميں دی گئی معلومات درست ہوں۔
تاہم يہ كتابچہ صرف رہنمائی كيلئے ہے لہذا آپ كواس پر انحصار نہيں كرنا چاہيے كہ يہ قانون كا مكمل بيان ہے۔
اگر آپ قانونی كاروائی كرنے كے بارے ميں سوچ رہے ہيں تو آپ كو كسی وكيل citizens advice bureau ،يا
مشورہ دينے والی كسی ايجنسی سے رابطہ كرنا چاہيے۔
 Health Rights Information Scotlandكی طرف سے تياركردہ ،جو  Consumer Focus Scotlandكا،
 Scottish Government Health Directoratesكے ليے منصوبہ ہے۔

يہ كتابچہ كسی اور زبان يا شكل ميں حاصل كرنے كيلئے اپنے مقامی  NHS boardسےرابطہ كريں۔
اگر ايسا كرنے كيلئے آپ كو مدد دركار ہو تو  NHS inform helplineسے 0800 22 44 88
)ٹيكسٹ فون  )18001 0800 22 44 88پر رابطہ كريں يا  www.hris.org.ukكی ويب سائٹ پر جائيں۔
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