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ر يں زيکے تحت ہسپتال م)  صحت کے قانونیذہن(کٹ يلته اينٹل ہياگر آپ م
ں ہمارے دورے کے وقت ي ہسپتال مہ کتابچہي ہوں، تو) کشن شدہيس(حراست 

 اپنے حق کو  خاطریکلته کمشنر سے مالقات کرنے ينٹل ہي میہمارے کس
 مدد کرے ی آپ کلئےں، کے يا توقع کر سکتے ہيسمجهنے اور آپ ہم سے ک

ں يت کرنے کے بارے مي شکاینے اور ضرورت کے وقت کوئيات ليہ ادوي ۔گا
  ۔ کرتا ہےیت به وضاحیآپ کے حقوق ک

 

 ںيہمارے بارے م
 

خود مختار   نگہداشت برائے بالغاں کےیور سماجصحت اں ينڈ ميانگلہم 
لوگوں کے مفادات کا  ہم ان ۔ںيشن ہي کمیر کوالٹي کئ ، کرنے والےینگران

 کے تحت محدود کر  صحت کے قانونیذہن جن کے حقوق ںيتحفظ کرتے ہ
کا استعمال   صحت کے قانونیذہن کہ ںي بناتے ہینيقيہ يہم  ۔ںيے جاتے ہيدئ

 عالج کے حکم کے ینٹويا کميں حراست يسپتال مہقے سے ہو اور يدرست طر
 ۔ جائےی مناسب نگہداشت کیضوں کيدوران مر

 

 کٹ کمشنريلته اينٹل ہيہمارے م
 

 خدمات کا خوب علم ی ک صحتیذہن اور  صحت کے قانونیذہنہمارے کمشنر 
ں، سوشل ي ڈاکٹر، نرسںي ان مں اوريظر سے آتے ہں وہ مختلف پس منيرکهتے ہ

ں يگر لوگ شامل ہوتے ہيات اور دين نفسي، قانون دان، ماہر) کارکنیسماج(ورکر 
ہ خدمات يا انہوں نے يں ي خدمات کو استعمال کرتے ہی صحت کیذہنخود جو 

  ۔ںي ہی ہوتیاستعمال ک
 

ر حراست ہوں، يلوگ زکے تحت  صحت کے قانون یذہنہم ان تمام ہسپتالوں، جہاں 
استعمال  کا  کے قانون صحتیں کہ وہ ذہني بنا سکینيقيہ يں تاکہ يکا دورہ کرتے ہ

ر حراست ہونے کے دوران يں زيں اور ہسپتال ميقے سے کرتے ہيدرست طر
   ۔ ہےی نگہداشت مناسب انداز سے ہو رہیضوں کيمر

 



 کمشنر کے  ہمارےںيآپ کو اپنے ہسپتال م
 چاہئےیا توقع کرنيکے دورے کے وقت ک

3 

 

 

 
 
 

ں ہمارے کمشنر کے دورے کے وقت اس سے بات کرنا ياگر آپ اپنے وارڈ م
 ۔ں گےيں مالقات کري میں تو وہ آپ سے تنہائيچاہتے ہ

 

 یگر ارکان سے بهيج کرنے والے عملے کے دجروں اور آپ کا عالينيکمشنر م
زوں سے متعلق ي چیہ اس لئے کہ وہ آپ کے عالج پر اثر ڈالنے والي ۔ں گےيمل

 اٹها  کونے والے مسائليف دي تکل ممکنہ طور پرں اور آپ کويت کر سکيبات چ
 ۔ںيسک

 

 :ں گے کہيک کريہ چيکمشنر 
 
 ج  ہو رہا ہے؛ں اور آپ کا عالير حراست ہي طور پر زیآپ قانون 

 ں اور آپ يا ہيکٹ کے تحت آپ کے حقوق کيلته اينٹل ہيں کہ ميآپ جانتے ہ
  ہے کہ آپ کو سمجه آجائے؛ی گئی وضاحت اس طرح کر دیکو ان ک

 ِخلوت اور وقار کا احترام کرتا ہے؛یعملہ آپ ک  

 ا آپ ِدگر يآ(الن ي می پس منظر، جنس، عمر، جنسیعملہ آپ کے ثقافت
 ممکنہ یا آپ کيدے يا عقي، مذہب )ںيے ہيا دو جنسين، گے يزبيے، ليجنس

  کا احترام کرتا ہے؛یمعذور

 اخالق  صحت کے قانون کے ضابطٔہیصلے ذہنيآپ کے عالج سے متعلق ف 
 اور ں؛ي سے ہم آہنگ ہیشہ وروں کے لئے رہنمائيب شدہ پيں ترتيم

 اشت کے لئے  نگہدی خاطر بعد کیآپ کے ہسپتال چهوڑنے سے پہلے آپ ک
  ۔ا جاتا ہےيل ديح قسم کا منصوبہ تشکيک صحيا

 



 تےں کر سکيا کچه نہيہمارے کمشنر ک
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نٹل ي ہمارے م۔تايں ديں اجازت نہي ہمی، قانون جن کو کرنے کںيسے کام ہيکچه ا
 :ں کر سکتےيل کام نہيلته کمشنر مندرجہ ذيہ

 
 راست کٹ کا وہ حصہ، جس کے تحت آپ کو حينٹل ايم(کشن يآپ کے س

 سے آپ کو ڈسچارج کرنا؛) ا ہےيں رکها گيم
 کا انتظام کرنا؛ی منتقلیں آپ کي ہسپتال م دوسرےیکس  
 آپ کو ہسپتال سے ڈسچارج کرنا؛ 
 ش کرنا؛ي مشورہ پی طبیآپ کو انفردا 
 ايش کرنا؛ ي مشورہ پی قانونیآپ کو انفردا 
 ۔ کا انتظام کرنای چهٹیآپ کے لئے ہسپتال سے عارض 

 
 

ں کہ ان مسائل کے لئے کس سے رابطہ کرنا ي ہمارے کمشنر آپ کو بتا سکتے ہ کنيل
 ۔ہے

 
ں تو وارڈ يل کرنا چاہتے ہيں رکهے جانے سے متعلق اپيں حراست مياگر آپ ہسپتال م

 وضاحت یقے کيسا کرنے کے طريں کہ آپ کو اي رکن کو کہیکے عملے کے کس
 ۔کرے

 
 ٹيڈووکيلته اينٹل ہيخود مختار م

 
لته ينٹل ہيک خود مختار مي حراست کے دوران، ایکٹ کے تحت آپ کواپنيلته اينٹل ہيم
 ۔ حق ہےیٹ سے معاونت حاصل کرنے کا قانونيڈووکيا
 

 وہ آپ کو اپنے حقوق اور ۔ںيٹ ہوتے ہيڈووکيلته اينٹل ہيہ لوگ ماہر خود مختار مي
 ی آپ کںيے مد معلومات حاصل کرنيمتعلق مزقے سے ي استعمال کرنے کے طرںيانہ

 ۔ںيمدد کرتے ہ
  

ں، تو برائے يٹ سے بات کرنا چاہتے ہيڈووکيلته اينٹل ہيک خود مختار مياگر آپ ا
  ۔ںيم سے بات کري ٹی عالج کرنے والی ہماریمہربان
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ی رضامندیلق آپ کات سے متعيادو
کے لئے آپ کے حقوق

 

 

 
 
 
 

تا ہے، تو آپ کے يات دي کے لئے ادویماري بی ذہنیآپ کو آپ ک جب آپ کا ہسپتال
   :ڈاکٹر کو چاہئے کہ

 

 ز کے لئے ہے؛ي کس چیآپ کو وضاحت کرے کہ دوائ 
 ں بتائے؛ اوري اثرات کے بارے می ممکنہ ضمنیآپ کو کس 

 ۔ں پوچهےيرے م کے بای رضامندیآپ سے آپ ک 
 

 

 یني لیہو سکتا ہے آپ کو دوائن ماہ کے لئے، ي تپہلے ں آپ کے عالج کےيہسپتال م
 ۔ںيا نہ ديں ي دی رضامندیپڑے چاہے آپ اپن

 

نا ہوگا جو اس کو يٹ ليکيفيک سرٹين ماہ کے بعد، آپ کے ڈاکٹر کو ايعالج کے پہلے ت
  ۔ رکهےینا جاريں ديتا ہے کہ آپ کو دوائيحق د

 

ں، تو آپ کے ڈاکٹر کو چاہئے کہ يتے ہي دی رضامندینے کے لئے اپنيں لي آپ دوائاگر
 یان کرتيہ بيز کو ُپر کرے جو يک دستاوياالت کو درج کرے اور ايالزمًا آپ کے خ

نے ي ہے اور آپ اس کو لیں آپ کو وضاحت کر دي کے بارے میہو کہ اس نے دوائ
 ینا چاہئے کہ مناسب رضامنديان کر لني آپ کے ڈاکٹر کو اطم۔ںيکے لئے رضا مند ہ

ت، مقصد اور ممکنہ ي نوعیک ہے اور آپ دوا کيعت ٹهي طبینے کے لئے آپ کيد
 ۔ںياثرات کو سمجهتے ہ

 

ں يمار ہيا آپ اتنے بيں رکهنا چاہتے، ي نہینا جارين ماہ بعد، آپ دوا لياگر، عالج کے ت
 ۔ں بتائےيے کہ ہم آپ کے ڈاکٹر کو چاہئتوں دے سکتے، ي نہیکہ آپ رضامند

 

ں گے، جسے يک خود مختار ڈاکٹر کا بندو بست کري سے مالقات کے لئے، اآ پہم 
 ی جب  تک دوسر۔کہا جاتا ہے) SOAD( رائے کے لئے مقرر شدہ ڈاکٹر یک دوسريا

ا ہو، يصلہ نہ کر ليک فيرائے کے لئے مقرر شدہ ڈاکٹر نے آپ سے مالقات کرکے ا
 ۔ رکهنا پڑےیکو جارنے يہو سکتا ہے آپ کو دوا ل

 

تو آپ   ہو، ی دے دی رضامندی رکهنے کے لئے اپنینا جاري لیاگر آپ نے پہلے دوائ
  ۔ںيہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کرين امر ي بہتر۔ںيں اپنا ارادہ بدل سکتے ہيبعد م
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  رائے کے لئے مقرر شدہ ڈاکٹریدوسر
 چاہئےیا توقع کرنيسے ک

 

 

 
 
 
 

ل کام ي مندرجہ ذ رائے کے لئے مقرر شدہ ڈاکٹر آپ سے مالقات کے وقتیدوسر
  :کرے گا

 
 ؛ں رکها جا رہا ہےي طور پر حراست میک کرنا کہ آپ کو قانونيہ چي 

 ں ي می تنہائتي بات چہيعام طور پر  ۔ت کرنايں آپ سے بات چيدواؤں کے بارے م
ک ي اگر آپ کو ا۔ وہاں موجود ہویدوسرا به یکوئں کہ يکہ آپ خود چاہي تاوقتیہوگ

ں بات کرنے واال درکار ہو، تو ہسپتال آپ کو فراہم کر دے يا اشاروں ميترجمان 
 گا؛

 یجو آپ ک شہ ور ماہر سے بات کرنايسے پيک ايآپ کے ڈاکٹر، نرس اور ا 
  رہا ہو؛شاملں ينگہداشت اور عالج م

 ۔ںيا نہي ضرورت ہے ی رکهنے کینا جاريا آپ کو دوا ليصلہ کرنا آيہ في  

 
 

 تمام ی اتفاق کرے کہ آپ کو اپمدہ ڈاکٹر رائے کے لئے مقرر شیدوسراگر 
ک ي چاہئے کہ اسے رکهنا چاہئے، تو ایک کو جاريں سے چند ايا ان ميں يدوائ
 آپ کے عالج ۔ا ہويا گيان کيدوا کو ب ں اس بات اوريں جس ميٹ کو ُپر کريکيفيسرٹ

 ۔ٹ درکار ہوتا ہےيکيفيہ سرٹي رکهنے کے لئے آپ کے ڈاکٹر کو یکو جار
 

صلے کے ي کے ف رائے کے لئے مقرر شدہ ڈاکٹریدوسرٹر آپ کو آپ کا ڈاک
 ۔ں بتا دے گايبارے م

 
ا ي کا کس ہسپتال سے آزاد ہوتا ہے، اور ا رائے کے لئے مقرر شدہ ڈاکٹریدوسر
ں ياق نہصلے سے اتفي اگر آپ اس ف۔لہ ہوتا ہےصي فی طبیک ذاتيصلہ ايہوا ف

  ۔کر سکتےں يل نہيں ہم سے اپيکرتے تو آپ اس کے بارے م
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 ں عالجي حاالت میاشد ضرور

 

 

 
 
 
 

ن کا اطالق ي کے قوانیں عالج کے لئے رضامندي م حاالتیبعض بے حد ضرور
 یں کسي متا ہے کہ وہ ہسپتاليہ اجازت دي ڈاکٹر کو  صحت کا قانونی ذہن۔ں ہوتاينہ
ہ ي دوا دے سکے، اگر ی عارضے کی ذہنیر کسي کے بغی رضامندیض کو اس کيمر

  :  ں درکار ہويل صورتوں ميمندرجہ ذ
 

 جان بچانے کے لئے؛یاس ک  

 ف کو کم کرنے کے لئے؛يد تکلي شدی کسا 

 ايد ابتر ہونے سے روکنے کے لئے؛ ي حالت کو مزی کدا 

 ا دوسروں کے لئے يا خود اپنے لئے يپنانے ہ ايز رويک تند و تي کو اسا
 ۔ک خطرہ بننے سے روکنے کے لئےيا

 
 

 سے متعلق ی رضامندیں آپ کي اخالق عالج کے بارے م کا ضابطٔہکٹيلته اينٹل ہيم
کهنا چاہتے ي اگر آپ اسے د۔ل سے وضاحت کرتا ہےيادہ تفصي زیآپ کے حقوق ک

ا   يں يک نقل کے لئے کہيکو ا ا رابطہ کار برائے نگہداشتي نرس یں، تو اپنيہ
www.dh.gov.uk ۔ںيب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لي وی صحت کپر محکمٔہ      
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ا يں تو آپ کو کيت کرنا چاہتے ہياگر آپ شکا
 کرنا چاہئے

 

 

 
 
 

 
ا تهے، اور  يں ير حراست ہي زںي ہسپتال م صحت کے قانون کے تحتیذہناگرآپ 

ت ہے، تو آپ ي شکایں آپ کو کوئيے کے بارے م واقعیاس دوران ہونے والے کس
قات کرنے ي تحقیت کي شکاینجروں کو اپنيکو چاہئے کہ آپ پہلےاپنے ہسپتال کے م

  ۔ںيکے لئے کہ
 

 سچارج ہوئے ا جہاں سے ڈي ں،يں داخل ہيآپ کو چاہئے کہ آپ جس ہسپتال م
 کو یکسا ي ںيا اس سے بات کريں ير کري کو تحراتيافسر شکاں، اس کے يہ
ات يک افسر شکاي اںيہر ہسپتال م (۔ںيسا کرنے کے لئے کہي سے اب جانیاپن

 )۔ہوتا ہے

 ا آپ کو کچه معاونت يش آئے يں مشکل پيت کرنے ميک شکاياگر آپ کو ا
 ی ہے جو آپ کیک خدمِت وکالت ہوتيں ايادہ تر ہسپتالوں ميدرکار ہو، تو ز
الے کمشنر کو مدد کرنے  دورہ کرنے ویا آپ ہمارے کسي، یمدد کر سکے گ

 ۔ںيکے لئے کہہ سکتے ہ

 وہ آپ  ۔ں گےي کوشش کریت کو سلجهانے کي شکایجر آپ کينيہسپتال کے م
ک کرنے يکو ٹه معاملےوہ  ا ہے اوريا معلوم کي ک نےں گے کہ انہوںيکو بتائ

  ۔ں گےيں آپ کو بتائي کے منصوبے کے بارے می کارروائی خاطر کسیک

 قاٹ کرنے کے يں تحقياب سے مطمئن نہ ہوں، تو آپ ہماگر ہسپتال کے جو
ے ہوئے پتے پر ہمارے دفتر ي ُپشت پر دئی اس کتابچے ک۔ںيلئے کہہ سکتے ہ
 ۔ںيسے رابطہ کر

 ت پر غور ي شکای اپنیلته سروس کے محتسب سے بهي اور ہیمنٹريآپ پارل
 ۔ںيکرنے کے لئے کہہ سکتے ہ

 
 

ا اس پتے يں ي پر فون کر 4033 015 0345 محتسب  سے رابطہ کرنے کے لئے
 :ںير کريپر تحر

The Parliamentary and Health Service Ombudsman, Millbank Tower, 
Millbank, London SW1P 4QP. 
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 ںيسے نپٹتے ہيت کے ساته کي شکایہم آپ ک

 

 

 
 
 
 

ں يات کے بارے مي شکا آپ کے عالج سے متعلقہ تحت کےکٹيلته اينٹل ہيم  ہم
 ۔ںيار رکهتے ہيقات کرنے کا اختيتحق

 
 کرنے والے محکمے کے طور پر ہمارے کردار کا مطلب ہے کہ ہم ان ینگران
ت کے يں کرتے جن کا تعلق حکومت کے حفاظت اور خاصيت کو حل نہاي شکایانفراد
 اگر آپ کو ان کے بارے ۔ سے ہوی ناکامی دوسریں کسيارات کو پورا کرنے ميمع
 دوسرے ی جانب سے کام کرنے والے کسی آپ کاي وکت ہو تو آپ ي شکایں کوئيم

  ۔شخص کو ہمارا کتابچہ پڑهنا چاہئے
 
ت يک شکايں اي خدمت کے بارے می کسی نگہداشت کیا سماجي نگہداشت یصحت ک'
-www.cqc.org.uk/public/sharing-your آپ ۔'سے دائر کرنا چاہئےيک

experience. ک کر يں شريں اپنے تجربے مي ہمیب سائٹ پر بهي ویپر ہمار
 ۔ںيسکتے ہ

 
ں ہے تو، يپ کے عالج کے بارے م کے تحت آکٹيلته اينٹل ہيمت  ي شکایاگر آپ ک

 یں ہسپتال کے اپنے نتائج پر غور کرنے کيت کے بارے مي شکایں پہلے آپ کيہم
 ۔یضرورت ہوگ

 
ں يص انجام ديک مفصل تشخيں ايت اور ہسپتال کے جواب کے بارے مي شکایہم آپ ک

کام ں نايت کو حل کرنے مي شکایا کہ ہسپتال آپ کي اگر ہم نے اس بات پر اتفاق ک۔گے
قات ي تحقیں خود اپنيں معاملے کے سلسلے ميا ہميں گے آيصلہ کريہ فيرہا ہے، تو ہم 

   ۔ںيا نہيں ي چاہئیکرن
 
ں گے کہ يک خط ارسال کريہ بتانے کے لئے ايقات کے اختتام پر، ہم آپ کو ي تحقیاپن

 یز کيہونے سے پرہرونما  کے دوبارہ سے واقعےيں اي اس م۔ا ہےيا معلوم کيہم نے ک
 سفارشات ی ہماری جانے والی ہسپتال کو کطر کئے جانے والے اقدامات کے لئےخا

 ۔ںي ہیشامل ہو سکت
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 معلوماتی ذاتیآپ ک

 

 

 
 
 
 

ا ہو، تو ہو سکتا ہے يلته کمشنر سے رابطہ کينٹل ہي می کسںي میاگر آپ نے ماض
ت کے قانون  حفاظیٹا کي ڈ۔ معلومات موجود ہوںیں ذاتيہمارے پاس آپ کے بارے م

 :کے تحت آپ کو ہم سے پوچهنے کا حق ہے کہ
 

 ں؛ي معلومات موجود ہی ذاتیس کو ن ںيہمارے پاس آپ کے بارے م 

 ہے؛ی رسائی معلومات تک کس کس کی ذاتیآپ ک  

 ا يسے استعمال کيں اور اس کو کيوں رکهتے ہي معلومات کی ذاتیہم آپ ک
 جاتا ہے؛ اور

 و درست کرنے کے لئے غلط معلومات کیاور کس 
 

 

 یبراہ مہربان تو ،ںيکهنا چاہيالت دي تفصی معلومات کیاگر آپ ہمارے پاس موجود ذات
 ۔وئے پتے پر لکهئےے ہي پشت پر دئیکں اس کتابچے يہم
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 جائےايسے کيہم سے رابطہ ک
 

 

 
 

 
 

 دوست ی طرف سے کوئیا آپ کي( آپ تو ں، يے ہاگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہت
 :ںي ہل کام کر سکتےيذمندرجہ ) ا رشتے داري

 
 

 Newcastle ُپشت پر یپتہ اس کتابچے ک(ں ي کو لکه ہمارے دفترںيم 
  اي؛ )درج ہے

 ان ي بجے شام کے درم5.30 بجے صبح اور 8.30ر سے جمعے کو يپ
 ۔ںي سے بات کریں کسي ہمارے دفتر م پر فون کر کے616161 03000

  )ںي چن1انتخاب (
 
 

 براہ ۔ںيغام چهوڑ ديک پيفون آنسرنگ سروس پر ايلي ٹی، تو ہماراگر دفتر بند ہو
 شخص ی تاکہ اگلے کام کے دن کوئںي درج کروائ اپنا نام، پتہ اور فون نمبر یمہربان

   ۔سکےآپ سے رابطہ کر 
 

  مطبوعاتی دوسریاس سلسلے ک
 
ت ي حمای پر لوگوں کے حقوق اور مفادات  ک(CTOs)کے احکام  عالج یونٹيہم کم'
 ' ںيسے کرتے ہيک

 

[‘How we support the rights and interests of people on 
community treatment orders (CTOs)’] 
 

 سے متعلق آپ ی عالج کے لئے رضامند– (ECT) یراپيو تهيکٹرو کنولسيال'
 'کے حقوق

 

[‘Electro-convulsive therapy (ECT) – Your rights about consent 
to treatment’] 



 

 

 ںيں رہيرابطے م
 
 

 
 

 :ںيں اس پتے پر لکهيہم
 

CQC Mental Health Act 
Citygate 

Gallowgate 
Newcastle upon Tyne 

NE1 4PA 
 

 
 )ںين ُچ1انتخاب  ( 616161 03000:            فون
 enquiries@cqc.org.uk:         لي میا
 www.cqc.org.uk:     ب سائٹيو
 
 

ا آسان يف،  حرویمثًال جل(ا شکل ي زبان ی دوسری کسچہہ کتابياگر آپ 
 یں، تو براہ مہربانيں حاصل کرنا چاہتے ہيم) ی ڈیو سيا آڈي، یپڑهائ

www.cqc.org.ukباالا  مندرجہ يں يب سائٹ مالحظہ کري وی  پر ہمار 
  ۔ںيالت کو استعمال کر کے ہم سے رابطہ کريتفص
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