
Sep 2021 

~ 1 ~ 

 

 

ن ہاسپٹل    داخلہ نوٹ –ٹنگ وا ایسٹر
، ہانگ کانگ  19 ن ہاسپٹل روڈ، کازوے بے  ایسٹر

http://www.ha.org.hk/tweh 
ن سوئچ:   2162 6333ہاسپٹل فیکس:   2162 6888ہاسپٹل می 

 2162 6899گھنٹر انکوائری ہاٹ الئن:   24
 

 داخلہ ےک طریقہ ہائے کار 

:  داخلہ خطوطوالدین کو داخلہ ےک طریقہ کار ےک لٹ  درج ذیل مقامات پر اپنن   •
ے
 اور شناختی کارڈ ہمراہ النا ہوں ےک

 اوفتھیمالوجی ڈیپارٹمنٹ  میڈیسن اینڈ ریہیبلییشن ڈیپارٹمنٹ  

ی   اوقات دفٹی
یشن آفس بمقام  ن بالکF/1رجسٹر  ، می 

 شام  5:30صبح تا   9:00   پٹ  تا جمعہ      
 دوپہر  12:00صبح تا   9:00      ہفتہ

یشن آفس بمقام   ، اوفتھیلمک سنٹر F/1رجسٹر
 شام  5:00صبح تا   8:00           پٹ  تا جمعہ   

ی  ن بالک G/F ریسیونگ روم بمقام ےس ہٹ کر   اوقاتدفٹی  ، می 
 

 داخلہ ےس متعلق معلومات
 ہانگ کانگ کا شناختی کارڈ / درست سفری دستاویزات  - انبالغ •

 ہو( اگر قابل اطالق ) پیدائشی رسٹیفکیٹ اور والد یا والدہ کا شناختی کارڈ  -بچہ  •

•   ، ن ہینسیو سوشل سیکورٹر اسسٹنس    یا   افراد   منحص کا عملہ، ان ےک اہل    HAرسکاری مالزمی  ان کو اپتن اہلیت ےس  تحت مریض  ےک  سکیم  (CSSA)'کمٹر
ٰ ےک لٹ  درست   سٹاف الزیم طور پر کاؤنٹر متعلق   کو آگاہ کرنا چاہن  اور آنالئن تصدیق ےک لٹ  شناخت کا درست ثبوت پیش کرنا چاہن  یا فیس ےس استثتن

 رقم ، بصورت دیگر، مکمل ہئی  چا  پیش کرٹن  (HA181/182, GF181, TRY447) دستاویزات
ے

۔ وصول یک جا  قابل ادائیگ
ے

 بے یک

 داخلہ خط  •

 ( ںس ہوں )اگر قابل اطالق ہو بل، پاٹن ےک بل یا ماہانہ ٹییل فون اسٹیٹمنٹ بجیل ےک   ا کہمی  رہائشی پنی کا درست ثبوت، جیس  ہینوںچھ م  گزشتہ •
 

وریہ   ذاتی اشیائے ضر

وریات جیےس چپل، مگ، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، تولیہ، ٹشو اور کپ وں کو مریض  • ہ اپنن ساتھ  س اپتن روزمرہ یک ضن  چاہئی  وغٹ 
 ۔ البن

 

 شدہ مریض یک خدمات ےس متعلق یاد رکھنر یک باتی   داخل

۔ اگر مریض کو باہر جابن یک ضن  • ، مریضوں کو سختی ےس مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ خود وارڈ ےس باہر نہ جائی    ہو تو انہی  ورت  حفاظت کو یقیتن بنابن ےک لٹ 
 نا پڑے گا۔ کو مطلع کر   ہنرسوں یا وارڈ ےک عمل

۔ براہ   سکتی موبائل فون ےس خارج ہونن واےل سگنلز ےس متاثر ہو     کارگزاری کچھ طتے آالت یک  • ےک  ایریاز  اپنن موبائل فون کو وارڈز اور مخصوص    مہرباٹن   ہے
 اندر بند کر دیں۔ 

، مریضوں کو ذاٹی   • ( کو ہسپتال ےک پاور  زاور پرسنل کمپیوٹر   ز آالت )جیےس موبائل فون  برقی ہسپتال ےک برقی نظام ےک معمول ےک کام کو یقیتن بنابن ےک لٹ 
 یک اجازت نہی  ہے  س ساکٹ

 ۔ می  لگابن

۔  •  یک اجازت نہی  ہے
 وارڈز ےک اندر فوٹوگراقن

ورت ےک    اشارےترجمان اور ہاتھ ےک  براہ مہرباٹن  •  صحت یک دیکھ بھال ےک پیشہ ور افراد ےس رابطہ کریں۔  حواےل ےسیک خدمات یک ضن

، ہم مریضوں/ رشتہ داروں کو مشورہ دینی ہ  تشکیل دینن   ربطہسپتال اور مریضوں ےک درمیان مطلوبہ   • کا فون  فرد  رابطہ    کردہ  ی  کہ وہ کش نامزد ےک لٹ 
وری ہو وارڈ کا عملہ نامزد    رشتہ دار ےس رابطہ کرے گا۔ کردہ نمٹے فراہم کریں۔ مریض یک حالت بدلٹن پر یا جب بیھ ضن

 فراہم کریں۔   نمٹے  رسپرستوں کا رابطہ ں اور و رسپرستی ےک احکامات ےک تحت ہ ان مریض  شدہ کو مطلع کریں اگر داخل  ہمہرباٹن وارڈ ےک عمل  براہ •

کو یاد دالیا جاتا ہے کہ وہ ہسپتال ےک عمےل کو کوٹے رقم یا تحائف نہ دیں۔ اگر کوٹے ہسپتال کا عملہ رقم یا تحائف یک    خاندان ےک ارکان مریضوں اور ان ےک   •
۔   اطالع دیتن کو  (ICAC) آزاد کمیشن برانے انسداد بد عنواٹن آپ کو فوری طور پر پیشنٹ ریلیشن آفیرس یا  تو،  درخواست کرتا ہے   چاہن 

 

 شیاء / قیمتی اشیاء مریض یک ذاتی ملکیتی ا

 اور ہسپتال می  داخل ہونن ےک دوران ذاٹی   )"ہسپتال"(  ےک ہسپتال ("HA") اتھارٹر   ہاسپٹل   مہرباٹن   مریض براہ •
سامان / قیمتی  ملکیتی  می  داخل ہونن

۔   اشیاء ساتھ نہ الئی 

۔ ایش تمام اشیاء )چاہے مریض یک  قیمتی اشیاء   / سامان    ملکیتی   اپنن تمام ذاٹی   ہسپتال می  داخل ہونن ےک دوران  کو   مرد/خاتون  مریض  • کا خیال رکھنا چاہن 
، اور مریض ےک    محضطرف ےس رکیھ گتے ہوں یا عارضن طور پر ہسپتال یک طرف ےس رکیھ گتے ہوں(     مریض اس بات ےس اتفاق کرتا ہے کہ  لٹ  خطرہ ہی 

HA  /  چاہے  ےک  پہنچنن   نقصانان کو  یا    کھو جابن پتال ایش اشیاء ےک  ہس ، ہو۔ ایش تمام اشیاء کو مریض یا  وہ کش بیھ صورت می    لٹ  ذمہ دار نہی  ہے
 جب مریض ہسپتال  ن  چاہ  وصول کروانا   یا   بیھ ہٹایا   حقیقی ذاٹی نمائندے ےک ذریع قن الفور ملکیتی مال ےک منسوب شدہ یا  مریض ےک قریتے رشتہ دار /  

  ( )"ڈسچارج"(۔حال یک وجہ ےسصورت  )ڈسچارج یا دیگر   نہ رہے می  مزید 

۔ اتتن  ےک بینک اکاؤنٹ می  رقم جمع کرا سکHA    ہسپتال حفاظتی وجوہات یک بنا پر    تو،عارضن طور پر ہسپتال ےک پاس ہے   نقد رقماگر مریض یک   • تا ہے
واپس کر   کو  حقیقی ذاٹی نمائندےمنسوب شدہ یا / قن الفور ملکیتی مال ےک  مریض یا مریض ےک قریتے رشتہ داروں  ( ڈسچارج ہونن پر یہ رقم )بغٹ  سود ےک 

 
ے

 ۔ مریض اس بات ےس اتفاق کرتا ہے کہ نقد رقم ےس بینک اکاؤنٹ می  دی جابے یک
 
۔   HAآبن واال کوٹے بیھ منافع کلیتا   کا ہے

 سامان / ہسپتال می  قیمتی اشیاء )بشمول ہسپتال یک طرف ےس عارضن طور پر رکیھ    مرد/خاتون  اتفاق ہے کہ اس  پر اس بات    کا   مریض  •
ےک تمام / اس کا ذاٹی

ن ماہ ےس زائد عرےص تک نہی  ہٹایا گیا یا   جابے گا اور    تصور کیا   شدہ  ترک  یک طرف ےس انہی  ، مریض  تو   نہی  کیا گیا وصول  گتے اشیاء( ڈسچارج ہونن ےک بعد تی 
جیسا کہ مناسب سمجھا جابے اور تلف شدہ اشیاء یک باقیات )اگر    کش بیھ وقت اور کش بیھ طریقی ےس ایش اشیاء کو ٹھکابن لگا سکتا ہے ہسپتال اس ےک بعد  

۔کوٹے ہوں( کو ہسپتال   ناگوار، یا    مریض اس بات ےس اتفاق کرتا ہے کہ اگر ایش اشیاء ناکارہ، نقصان دہ،  مزید یہ کہ  استعمال ےک لٹ  اپنن پاس رکھ سکتا ہے

قن الفور ملکیتی مال ےک منسوب    / قریتے رشتہ داروںانہی  ہسپتال کش بیھ وقت اور کش بیھ طریقی ےس مریض یا مریض ےک    بصورت دیگر گھناؤٹن ہوں تو، 
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۔نقصان اور ہسپتال اس باعث ہونن واےل کش خسارے یا   اطالع دبے بغٹ  ضائع کر سکتا ہے   کو   حقیقی ذاٹی نمائندےشدہ یا    ےک لٹ  ذمہ دار نہی  ہے
 

 ہسپتال یک سہولیات 

 وارڈ یک سہولیات  •
۔   ز وارڈبعض  ز پورٹ ایبل فون -  می  غٹ  متحرک مریضوں یک سہولت ےک لٹ  دستیاب ہی 
۔ مریض تھوڑی مقدار می  ذاٹی اشیاء کو   - ۔  تاال کرنن ےک لٹ  اپنن    مقفلایک چھوٹر بیڈ سائڈ کیبنٹ دستیاب ہے  اپنن ساتھ ال سکتا ہے
ورت پڑنن پر نرسوں کو آگاہ کیا جا سےک۔  -  نرسوں کو کال کرنن کا نظام وارڈز اور بیت الخالء می  نصب کیا گیا ہے تاکہ مریضوں کو ضن

ن بالک ےک   - وسر پبلک ٹیلیفون س  • ۔   G/Fمی   پر دستیاب ہی 

 شام(  7:00صبح تا   8:00، اوفتھیلمک سنٹر )رسورسن ےک اوقات: ہر پٹ  تا ہر اتوار، G/Fواقع بمقام  - کنوینئس سٹور  •

ر  • ن بالک ےک  - ڈرنک / سنیک وینڈنگ مشیٹر  می  دستیاب  F/1اور   F/1اور   G/Fمی 
۔ ، اوفتھیلمک سنٹر  ہی 

 

 مالقات ےک اوقات

 براہ مہرباٹن تفصیالت ےک وارڈز ےس رابطہ قائم کریں۔  •
 

 
 

 ادائیگ

•  
ی
 حیثیت می  ذات

وف آفس  - :  G/Fرسی ۔ انکوائری نمٹے  می  واقع ہے
 2162  6020، اوفتھیلمک سنٹر

انک والٹس )Octopus  کریڈٹ کارڈ، ،  EPS  کیش،  -  ےک لٹ   ( اور کراسڈ چیک  Alipay،  AlipayHK،WeChat Pay  ،WeChat Pay HK، الیکٹر
ے

ادائیگ
۔   ہی 

 قبول کٹ  جابی
ی اوقات  - وف آفس ےک دفٹی   شام  5:30صبح تا   9:00                             ہر پٹ  تا ہر جمعہ  :رسی

 ہوئی ہی    ہر ہفتہ، ہر اتوار اور عوایم تعطیالت پر بند                
-  Octopus  ،( انک والٹس ۔ Alipay ، AlipayHK، WeChat Pay ،WeChat Pay HKکریڈٹ کارڈ یا الیکٹر

ے
انک کیوسکز پر ادائیگ  ( یک طرف ےس الیکٹر

•  
 

 دیگر طریقہ ہائے ادائیگ
/ہاسپٹل اتھارٹر یک موبائل ایپلیکشن، اے ٹر ایمز،  ،PPS ،FPSبذریعہ پوسٹ،   - نیٹ بینکنگ رسورسن  کنوینئس سٹور پر  Eleven-7 انٹر

ے
 ۔ ادائیگ

ی اوقات ےک دوران وارڈ ےک عملہ یا میڈیکل سوشل ورکرز ےس رابطہ کر سکٹی ہی  جن ےک  • دفاتر    ایےس مریض جنہی  معاشی مسائل کا سامنا ہو، وہ دفٹی
4/F۔  می  واقع ہی 

  ، اوفتھیلمک سنٹر
 

 فارمییس سوسر 

۔ G/Fفارمیش  • ن بالک می  واقع ہے  ، می 

ی اوقات:  •  شام  7:00صبح تا   8:30       ہر پٹ  تا ہر جمعہ    دفٹی
 ہوئی ہی    ہر اتوار کو بند     شام 1:00صبح تا   9:00       ہر ہفتہ اور عوایم تعطیالت         
           

 یگر مریضوں ےک لی  خدماتد

 پیشنٹ ریسورس سنٹر  •

۔ مریضوں اور ان ےک -  صحت ےک فروغ یک رسگرمیوں کا انعقاد کرتا ہے
 
 فوقتا

 
اہل خانہ ےک   کمیونتر یک صحت ےس متعلق معلومات کو بہٹی بنابن ےک لٹ  وقتا

 ، ن کا اہتمام کرتا ہے تاکہ مریضوں کو صحت یک معلومات می  مہارت حاصل کرنن نگ سیشٹن انداز می  سامنا    بیماریوں کا مثبتاپتن لٹ  لیکچرز اور شیٹے
۔ اس ےک عالوہ،   ترغیب دی جابے استعمال کرنن یک  اچھا  اور کمیونتر ےک وسائل کا  ا کرنن  لٹ   اپتن مدد آپ  دینن ےک  ور باہیم مدد ےک جذبے کو فروغ 

۔   پیشرضاکارانہ خدمات    کرتا ہے
:  G/Fواقع بمقام  - ۔ انکوائری نمٹے

  2162 6035، اوفتھیلمک سنٹر

 چیپلینیس سوسر اینڈ کیتھولک پیسٹورل سوسر کرسچن   •

 متعلقہ وارڈ می  عملہ ےس رابطہ کریں۔ 
 براہ مہرباٹن

 میڈیکل رپورٹ اور ڈیٹا تک رساتے ےک لی  درخواست  •

ی اوقات ےک دوران  ۔F/1براہ مہرباٹن دفٹی  می  درخواست جمع کروائی 
ن بالک می  واقع انکوائری کاؤنٹر   ، می 

  :  2162 6107انکوائری نمٹے

 سوشل ویلفیٹے سوسر  •

: F/4میڈیکل سوشل رسورسن ڈیپارٹمنٹ   ۔ انکوائری نمٹے  می  واقع ہے
 2162 6416/ فیکس:    2162  6413، اوفتھیلمک سنٹر

 

 رائے 

یا ستائش کرنا چاہی  تو، براہ مہرباٹن   ُپر کریں اور ہسپتال می     2162  6108اگر آپ رانے  یا فیڈبیک فارم  باکرسن می  ڈال دیں یا    سجیسشنپر کال کریں 
tweh_enquiry@ha.org.hk    1پر ای میل کریں یا ہمارے/F  ن بالک ےک مقام ی اوقات می   ، می 

ن آفیرس کو ڈاک بھیجی  یا دفٹی پر ہمارے پیشنٹ ریلیشٹن
 رابطہ کریں۔ 

 

 پرسنل ڈیٹا )پرائیوییس( آرڈیننس

ن بالک ےک انکوائری کاؤنٹر پر چسپاں "نوٹس برانے مریض" ےس رجوع کریں۔ F/1براہ مہرباٹن تفصیالت ےک لٹ    ، می 
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