
نگہداشت کننده کے متعلق سوالنامہ

يہ سروے کس ليے کيا جا رہا ہے؟

يہ سوالنامہ ايک قومی طبی آڈٹ کا حصہ ہے جس کا مقصد اسپتالوں کی طرف سے کنفيوژن يا ياد داشت سے متعلق 
 2023 اور جنوری 2022مسائل کے شکار لوگوں کو فراہم کی جانے والی نگہداشت کا معيار بہتر بنانا ہے۔ ہم ستمبر 

کے درميان ياد داشت کے مسائل کے شکار کسی شخص کے اسپتال ميں داخل ہونے کے دوران اس سے ملنے جانے 
کو دعوت ديتے ہيں کہ وه مريض کو حاصل ہونے والی ) خاندان کے افراد يا کليدی ارکان(والے نگہداشت کنندگان 

نگہداشت اور اسپتال کے عملے کے ساته آپ کی گفت و شنيد کے بارے ميں آرا شيئر کريں۔ 

ان معلومات کو اچهے کاموں نيز بہتری کی گنجائش رکهنے والے پہلؤوں کی نشاندہی کے ليے استعمال کيا جائے گا 
تاکہ نگہداشت کے معيارات کو بہتر بنانے ميں اسپتالوں کی مدد کی جا سکے۔ آپ اپنی آرا دے سکتے ہيں اور ان کے 

 ميں شائع کی جائيں گی۔2023خالصے پر مبنی رپورٹس 

:رازداری

يہ سوالنامہ مکمل طور پر بے نام ہے اور اسپتال کا عملہ آپ کے جوابات نہيں ديکهے گا۔- 

اس فارم کو مکمل اور واپس کر کے آپ قومی آڈٹ، بشمول ہماری رپورٹس، ميں اپنے جوابوں کو استعمال کرنے کی - 
اجازت ديتے ہيں۔ اس بارے ميں مزيد معلومات کہ ہم ڈيٹا کيسے استعمال کرتے ہيں ہماری ويب سائٹ پر ہمارے 

رازداری کے  نوٹس ميں ديکهی جا سکتی ہيں۔

اگر آپ اس سوالنامے کو پُر نہ کرنے کا فيصلہ کرتے ہيں تو ہم آپ کے فيصلے کا احترام کريں گے اور آپ جس - 
شخص کا خيال رکه رہے ہيں اس کو فراہم کی جانے والی نگہداشت کسی بهی طرح متاثر نہيں ہو گی۔ 

يہ شکايتی فارم نہيں ہے۔ پراجيکٹ ٹيم تمام جوابات کو ديکهے گی ليکن چونکہ ہم آپ کا نام نہيں پوچهتے اس ليے ہم - 
آپ کے انفرادی خدشات يا شکايتوں کو فالو اپ نہيں کر سکيں گے۔ اگر آپ شکايت کرنا چاہتے ہيں تو براه مہربانی 

سے بات کريں اور يہ سروسز شکايت ) PALS(سروس يا اپنی مقامی مريضوں کے مشورے اور رابطے کی سروس 
کرنے کے بارے ميں رازدارانہ مشوره پيش کر سکيں گی۔ 

اگر آپ ہميں کسی مريض کو نقصان پہنچنے کے خطرے سے آگاه کرتے ہيں تو ہميں فوری طور پر اسپتال سے - 
رابطہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔



1Qبراه مہربانی اسپتال کا نام درج کريں:

2Qمريض کو کس عرصے کے دوران اسپتال ميں داخل کيا گيا تها؟

2023 جنوری 3 سے 2022 ستمبر 19

2022 ستمبر 18 سے 2022 جنوری 1

 سے پہلے2022

درج ذيل ميں سے کون سا بيان اس شخص کے ساته آپ کے تعلق کی بہترين عکاسی کرتا ہے جس کی آپ ديکه بهال کر 
رہے ہيں؟

بيوی يا پارٹنر/شوہر

خاندان کا فرد

دوست

)صحتی يا سماجی نگہداشت(پيشہ ور نگہداشت کننده 

ديگر

کيا آپ اس شخص کے بنيادی نگہداشت کنندگان ميں سے ايک ہيں جس کی آپ ديکه بهال کر رہے ہيں؟ مثالً خاندان کا 
نگہداشت کننده يا بنيادی کارکن۔

ہاں

نہيں

مريض کی نگہداشت

3Qکيا آپ کو لگتا ہے کہ اسپتال کا عملہ آپ کے زيِر نگہداشت شخص کی ضروريات کو جانتا اور سمجهتا تها؟

ہاں، بالکل

ہاں، کسی حد تک

نہيں

نہيں پتہ

4Q کيا آپ کو لگتا ہے کہ اسپتال کے عملے نے اعلی معيار کی نگہداشت فراہم کی جو آپ کے زيِر نگہداشت شخص کی
ضروريات کے ليے موزوں تهی؟

ہاں، بالکل

ہاں، کسی حد تک

نہيں

نہيں پتہ



کميونيکيشن

5Q کيا اسپتال کے عملے نے آپ کے زيِر نگہداشت شخص کی ذاتی ديکه بهال ميں کافی مدد کی تهی؟ مثالً کهانا، پينا، دهونا
اور غسل خانہ استعمال کرنا۔

ہاں، بالکل

ہاں، کسی حد تک

نہيں

نہيں پتہ

6Qکيا اسپتال کا عملہ آپ کے زيِر نگہداشت شخص کے ساته احترام سے پيش آيا تها؟

ہاں، بالکل

ہاں، کسی حد تک

نہيں

نہيں پتہ

7Q کو واضح ) يا مريض، جہاں مناسب ہو(کيا اسپتال ميں قيام کے دوران ان کی نگہداشت اور پيش رفت کے  بارے ميں آپ
طور پر آگاه کيا جاتا رہا تها؟ مثالً عالج اور اسپتال سے چهٹی کے پالنز کے بارے ميں۔

ہاں، بالکل

ہاں، کسی حد تک

نہيں

نہيں پتہ

8Q کو اس حد تک شامل کيا ) يا مريض، جہاں مناسب ہو(کيا ان کی نگہداشت کے  بارے ميں فيصلوں کے حوالے سے آپ
گيا تها جس حد تک آپ چاہتے تهے؟

ہاں، بالکل

ہاں، کسی حد تک

نہيں

نہيں پتہ

9Q کيا اسپتال کے عملے نے آپ کے زيِر نگہداشت شخص کی نگہداشت کی منصوبہ بندی ميں مدد کے ليے اس شخص کی
ضروريات کے بارے ميں آپ سے پوچها تها؟

ہاں، بالکل

ہاں، کسی حد تک

نہيں

نہيں پتہ



مجموعی طور پر

10Q مجموعی طور پر آپ اسپتال ميں قيام کے دوران آپ کے زيِر نگہداشت شخص کو موصول ہونے والی نگہداشت کو کيا
درجہ ديں گے؟

بہترين

بہت اچهی

اچهی

مناسب

بری

11Q اگر آپ کے دوستوں اور رشتے داروں کو ملتی جلتی نگہداشت يا عالج کی ضرورت ہوئی تو کتنا امکان ہے کہ آپ
انہيں يہ سروس تجويز کريں گے؟

انتہائی ممکن

ممکن

نہ ممکن نہ غير ممکن

غير ممکن

انتہائی غير ممکن

پتہ نہيں

12Q مجموعی طور پر آپ نگہداشت کننده کے اپنے کردار ميں مدد کے ليے اس اسپتال کی طرف سے موصول کرده اسپورٹ
سے کس حد تک مطمئن ہيں؟

بہت مطمئن

کسی حد تک مطمئن

کسی حد تک غير مطمئن

بہت غير مطمئن

خواہش نہيں/مجهے اسپورٹ کی ضرورت



13Q آپ کے زيِر نگہداشت شخص کو اسپتال کی طرف سے فراہم کرده سروس کے بارے ميں آپ کوئی تبصره کرنا چاہيں
گے؟ مثالً کوئی ايسی بات جس کے بارے ميں آپ خاص طور پر خوش يا نا خوش تهے؟

آپ کے تبصروں کو اس اسپتال کی رپورٹ ميں شامل کيا جائے گا اور انہيں قومی رپورٹ ميں ديا جا : توجہ فرمائيں
سکتا ہے۔ رپورٹ ميں شامل کی گئی تمام معلومات بے نام ہوں گی اور آپ کی طرف سے دی گئی ہر طرح کی شناختی 

معلومات کو رپورٹ کرنے سے پہلے مٹا ديا جائے گا۔



آپ کے متعلق معلومات

14Qآپ کی جنس کيا ہے؟

مرد

عورت

ديگر

نہيں بتانا چاہتا

15Qآپ کی عمر کيا ہے؟

 سال24 سے 18

 سال34 سے 25

 سال44 سے 35

 سال54 سے 45

 سال64 سے 55

 سال74 سے 65

 سال84 سے 75

 سال اور زياده85

نہيں بتانا چاہتا

16Qبراه مہربانی اپنی نسل کے بارے ميں بتائيں:

سفيد فام برطانوی/سفيد فام

سياه فام برطانوی/سياه فام

ايشيائی برطانوی/ايشيائی

کثير نسلی

ديگر

نہيں بتانا چاہتا

آپ کے جوابات کا بہت شکريہ۔
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