
ڈایا بیٹس عمر بھر رہنے والی ایسی حالت ہے جس کا 
کامیابی سے بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ 

اگر اچھی طرح بندوبست کیا جائے تو ڈایابیٹس والے لوگ 
ایسی ہی بھرپور اور فعال زندگی گذار سکتے ہیں جیسے 

دورسے لوگ۔

اس لیفلٹ )پرچے( کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ مریض کے 
ہمراہ رہنے واال ُخالصہ )سمری( ڈایابیٹس کا بہرت بندوبست 

کرنے میں آپ کی اور ہیلتھ کیرئ )صحت کی دیکھ بھال کرنے 
والے( کے ماہرین کی مدد کر سکتا ہے۔

1. مریض کے ہمراہ رہنے واال ُخالصہ )سمری( کیا ہے؟
مریض کے ہمراہ رہنے واال ُخالصہ )PHS( ایک چھپا ہو )پرنٹ 

شدہ( کتابچہ ہے جو آپ اپنے جی پی یا ہیلتھ کیرئ کے کسی 

دورسے ماہر سے لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کے ڈایابیٹس 

کے سب ٹیسٹوں کے نتیجے اکٹھے کئے جاتے ہیں۔ آپ کے 

HbA1c/Mmols بلڈ گلوکوز کے لیول، بلڈ پریرش، وزن، 

کولیسٹرول، پاؤں کی صحت کا سکور، اور ریٹینوپیتھی )آنکھوں 

کی پُتلیوں کی حالت( کے نتیجے ایک دستاویز میں مہیا کئے 

جائیں گے۔

2. میں اس کو کیسے استعامل کروں؟
اس پر اپنے ہیلتھ کیرئ کے ماہر سے گفتگو کریں اور اسکو نتائج 

بہرت بنانے یا برقرار رکھنے کے لئے قابِل حصول اھداف )ٹارگٹ( 

مقرر کرنے پر متفق ہونے میں مدد کے لئے استعامل کریں۔ جن 

اھداف کو حاصل کرنے پر آپ متفق ہوں گے اُن کو ُخالصے میں 

درج کیا جائے گا۔ پھر آپ ان معلومات کو یاد دھانی کے لئے 

استعامل کریں گے یا ڈایابیٹس کی باقاعدہ نظرثانی )ریویو( کے 

درمیان کسی بھی ڈایابیٹس کی اپائنٹمنٹ پر اپنے ہیلتھ کیرئ کے 

ماہر کے ساتھ گفتگو کے لئے۔

3. مجھے کتنے وقفے کے بعد ُخالصہ )سمری( حاصل کرنا 
چاہئیے؟

جب بھی آپ کے ڈایابیٹس کے انتظام پر نظرثانی )ریویو( کی 

جائے۔ اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سال میں 

رصف ایک بار نظرثانی کی رضورت ہوتی ہے جببکہ دورسوں کو 

زیادہ بار رضورت ہو سکتی ہے۔ کم از کم سال میں ایک مرتبہ 

آپ کو نظرثانی کرنی چاہیئے۔
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5. کیا ُمجھے خالصہ )سمری( مانگنا پڑے گا یا یہ ُمجھے پیش 
کیا جائے گا؟

ہم ہیلتھ کیرئ کے ماہرین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ 

وہ مریض کے ہمراہ رہنے واال ُخالصہ پیش کریں اور استعامل 

کریں۔ اسکے ساتھ ساتھ ہم ڈایابیٹس کے مریضوں کو اطالع 

دے رہے ہیں کہ یہ اُنکے لئے دستیاب ہے۔ اگر یہ آپکو پیش 

نہیں کیا جاتا تو براہ مہربانی اپنے ہیلتھ کیرئ کے ماہر سے اسکو 

طلب کریں۔

6. اگر میرا ہیلتھ کیرئ کا ماہر یہ ُخالصہ استعامل نہیں کرتا یا یہ 
مجھے نہیں دیتا تو میں کیا کروں؟

اگر ہیلتھ کیرئ کا ماہر آپکو مریض کے ہمراہ رہنے واال ُخالصہ 

نہیں دیتا یا دے نہیں سکتا تو اپنے مقامی مینیجڈ کلینکل نیٹ 

ورک )Managed Clinical Network MCN( کے مینیجر سے 

رابطہ کریں۔ اسکی تفصیالت ویب سائٹ پر مل سکتی ہیں:
 www.mydiabetesmyway.scot.nhs.uk 

‘my local services’ پر کلک کریں اور فہرست میں سے اپنا 

عالقہ منتخب کریں۔ 

7. کیا ڈایابیٹس سے متعلق مجھے کوئی اور چیز ملنی چاہیئے؟
ڈایابیٹس والے سب لوگوں کی فالح و بہبود کے لئے درست دیکھ 

بھال کا ہونا رضوری ہے۔ ہیلتھ کیرئ کا ایک کم سے کم میعار ہے 

جسکا حصول ڈایابیٹس والے ہر شخص کا استحقاق ہے اور اُسے اس 

کی توقع کرنی چاہیئے۔ ڈایابیٹس یو کے نے15  رضوری معائنوں 

اور خدمات کی ایک چیک لسٹ بنائی ہے جو آپ کو الزمی ملنی 

چاہیئں۔ یہ www.diabetes.org.uk/15-essentials پر 

دیکھی جا سکتی ہے۔

8. کیا کوئی مزید مدد دستیاب ہو گی؟
ڈایابیٹس یو کے سکاٹ لینڈ آپ کے ڈایابیٹس کا بہرت انتظام 

کرنے میں مدد دینے کے لئے سیلف مینیجمنٹ )اپنا بندوبست 

خود کرنا( کے طریقے اور سپورٹ تیار کر رہی ہے۔ مزید 

معلومات کے لئے ڈایابیٹس یو کے سکاٹ لینڈ سے رابطہ 

کریں )نیچے دیکھیں(۔

مزید معلومات

مریض کے ہمراہ رہنے واال ُخالصہ 

 

)Patient Hand Held Summary( دیکھیں:
www.diabetes.org.uk/scotland/choices 

 ،)My Diabetes My Way( میری ڈایابیٹس میرا طریقہ 

این ایچ ایس سکاٹ کی انٹراکٹیو ویب سائٹ: 
www.mydiabetesmyway.scot.nhs.uk

4. میں اپنا ُخالصہ )سمری( کیسے حاصل کروں؟
نظرثانی کرنے والے ہیلتھ کیرئ کے ماہر مثالً آپ کا جی پی، 

پریکٹس نرس، ڈایابیٹس کی خصوصی نرس یا ہسپتال کا کنسلٹنٹ 

آپ کو مریض کے ہمراہ رہنے والے ُخالصے )سمری( کی ایک 

کاپی دے سکتے ہیں۔ یہ ُخالصہ ایس۔ سی۔ آی۔ ڈایابیٹس کے 

زریعے بنایا جاتا ہے جو این ایچ ایس سکاٹ لینڈ کا کمپیوٹر پر 

مبنٰی ڈایابیٹس کا معلوماتی سسٹم ہے۔ 


