Introduction to Personal
Health Budgets
ذاتیصحت کےبحٹکاتعارف
ےجو جاری صحت کی دیکھ بھال کے
ے مریضوں کے لئ
ا یس
ص
ے مالی امداد جا ل کر رہے ہیں
لئ

ے کتا کچھ ہے؟
اپتخاب کے لئ
تین بخاوپز میں سے اپتخاب کتا جا سکتا ہے۔ ان میں سامل ہیں:

ذاتی صحت کے بحٹ
اگر آپ اس وقت این ا بچ ایس ) (NHSکی جاری دیکھ بھال جاصل
ے گھر میں رہ رہے ہیں ،تو بھر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک
کر رہے اور ا پئ

 1۔ آپ ک و پ راہ راس ت ادا ب ت گ ی
ے پراہ راست آپ کے اکاوبٹ میں ادا کر دنے جاتیں گے اور آپ
پیس

ذاتی صحت کا بحٹ [تی ا بچ تی] ) (PHBجاصل کرنے کے اہل
ہوں۔

وہ سروسز یا سازوسامان خریدیں گے جس پر آپ اور آپ کا کنٹر کواڈپننٹر
ای فاق کرنے ہیں کہ اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو مالی ریکارڈ اور
رستدیں ستبھال کر رکھتا ہوں گی یاکہ آپ دکھا سکیں کہ آپ نے بحٹ کو
کس طرح خرچ کتا ہے۔ اگر آپ پراہ راست اداب تگی سے ای فاق کرنے
س
ہیں تو آپ سے کہا جانے گا کہ آپ ایک رسمی مچھونے پر دستخط کریں
ّ
ے ایک علتخدہ پی تک اکاوٹ کھولیں۔
اور تی ا بچ تی ) (PHBکے لئ

ذاتی صحت کا بحٹ کتا ہے؟
ے ہیں جو آپ کو این ا بچ ایس ) (NHSادا
ذاتی صحت کا بحٹ وہ پیس
کرتی ہے یاکہ آپ کی صحت اور فالحی ضروریات کو تورا کرنے میں آپ
ے۔ آپ جو مدد جاصل کرنے ہیں اس سے آپ کو اس
کی مدد کی جا سک
کے یارے میں مزید اپتخاب اور کنٹرول جاصل ہویا ہے۔ اس سے
آپ کو اپنی صحت اور فالحی ضروریات کو تورا کرنے کے یارے میں

ے ی اس ر ک ھ ت ا
 2۔ ای ک اور ف ر ت ق آپ کا ب ح ٹ ا پ ئ
ہے

ے کا مو قع ملتا ہے اور اس سے زیادہ
ے طریقوں کے یارے سو چئ
پئ
ے اور کب اپنی دیکھ بھال جاصل
لخکداری جاصل ہوتی ہے کہ آپ کیس

آپ کسی اور فرتق  ،کسی کنٹر ابجیسی یا گھرانے کے کسی فرد یا

ے ہی
ے آپ پہل
ے فرد کو جس
کرنے ہیں۔ آپ متال کے طور پر ،کسی ا یس

ے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ
ے کسی فرد کو یامزد کر سکئ
ا یس

ے کام کر سکتاہے
ے ہیں اور اعتماد کرنے ہیں کہ آپ کے لئ
سے جا پئ

ے یاس رکھیں اور یا بھر آپ یا وہ آپ کی دیکھ
آپ کا بحٹ ا پئ

ے ہیں کہ آپ
ے ہیں ،فیصلہ کرسکئ
ے رکھ سکئ
ے کام کرنے کے لئ
اسے ا پئ

ے ہیں۔
بھال کا اپت طام کر سکئ

کو ان کی کب اور کتنی دپر یک ضرورت ہے۔ اگر ضروری ہو تو آپ اپنی
ے ہیں ،یا
ے ہونے والی ضروریات کے م طاتق مدد کو موافق ب تا سکئ
اوپر پتچ

ے ی اس
 3۔ ای ن ا ب چ ای س آ پ ک ا ب ح ٹ ا پ ئ
ے
ر کھ
کوتی چٹز پہیں یدلے گی اور این ا بچ ایس ) (NHSکا عملہ آپ کو درکار
ے گا۔
ے اداب تگی کریا جاری ر کھ
سروسز کا اپت طام کریا اور ان کے لئ
ے
اگر آپ جاہیں تو آپ پتنوں اپتخایات کے ایک سابھ کا اپتخاب کر سکئ
ہیں۔ ایک مرببہ جب آپ کو اب تا تی ا بچ تی ) (PHBمل جانے ،تو
اس کا تین مہتنوں کے تعد اور اس کے تعد ساالنہ جاپزہ لتا جانے گا ،یا
جب آپ کو کسی ب تدیلی کی ضرورت ہو۔

ے آپ کسی
ے ہیں کہ دیکھ بھال فراہم کرنے کے لئ
آپ فیصلہ کر سکئ
ے ہیں،بخانے اس کے
ابجیسی کے سابھ پراہ راست اپت طام کریا جا ہئ
ے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ
کہ آپ این ا بچ ایس ) (NHSکے ذر ت ع
فیصلہ کریں کہ این ا بچ ایس ) (NHSہی آپ کو آپ کی دیکھ بھال
ے۔ آپ کس طرح اپنی ذاتی صحت کا بحٹ جاصل
فراہم کریا جاری ر کھ
کرنے ہیں اس کا فیصلہ آپ کو کریا ہے۔

میں اب تا ذاتی بحٹ کن چٹزوں پر خرچ کر سکتا ہوں؟

ے مل سکتا ہے؟
ے نہ کیس
مچھ
ے آپ کی ج اری صحت کی د ی کھ ب ھال کی پ ی م
سب سے پ ہ ل

ے ہیں جس پر
آپ اب تا بحٹ چٹزوں ،سروسز اور اس مدد پر خرچ کر سکئ

آپ کے ساب ھ ب ت ادلہ خ ت ال کرے گی کہ آپ کو اپ ن ی صحت اور
ے کت ا کچ ھ درکار ہ ے اور ای ک د ی کھ
ف الح کی مدد ک ر ن ے کے ل ئ

ہے جب یک کہ نہ فاتوتی ہیں۔

ب ھال کا می ضون ہ ب ت ار کرے گی۔

ے کے طور پر ای فاق کتا گتا
آپ کی مدد [سپورٹ] میضونے کے حص

ےہیںاس
ےکسطرحخرچکرنےکااپتخابکر سکئ
ے پیس
متالیںکہآپا پئ
میںسامل ہے:

·

اب تا ذاتی مددگار بھرتی کریا یاکہ وہ آپ کی روزمرہ زیدگی کا اپت طام
ے۔
جالنے میں آپ کی مدد کر سک

این ا بچ ایس ) (NHSبھر دیکھ بھال کے اس میضونے کو اس یات
ے پیسوں کی
ے استعمال کرے گی کہ آپ کو کتئ
کا جساب لگانے کے لئ
پ
ہ
ے کہ کسی
ضرورت ہے ۔ آپ کی ذاتی صحت کا بحٹ۔ اس سے ل
ً
پیسوں کا تعین کتا جانے ،آپ کا الزما ایک مدد [سپورٹ] کا میضونہ ہویا
ے استعمال کریں
ے بحٹ کو کیس
ے جس میں دکھایا گتا ہو کہ آپ ا پئ
جا ہئ
ے کوتی فرد آپ کے سابھ مل کر کام
گے۔ بھر اسے ب تار کرنے کے لئ

·

ے گھر میں رہ کر آپ کی مدد۔
آپ کے ا پئ

·

امدادی سامان ،موافق ب تایا اور سازوسامان یاکہ آپ کے روزمرہ مقررہ

ے مدد [ سپ ورٹ ] می ض ون ے می ں آپ کی ض روری ات،
ای ک ا چ ھ
ّ
ج اہ ن وں ،پ رچ ت خات اور ت مت او ں کے ی ارے می ں پ ہت سی معلومات
ے ہ ی ں اور
ہ وت ی ج اہ ئ ی ں ۔ آپ اپ ن ی زی دگی می ں کت ا کچ ھ ی دلت ا ج ا ہ ئ
ے
ان ب ت د ی لن وں کو الن ے اور آپ کی زی دگی کو پ ہٹ ر ب ت ان ے کے لئ

ے۔
کو کچھ عارضی فرصت جاصل ہو سک

ے ا س ت عمال کت ا ج ان ے گا۔
بح ٹ کی س

ے۔
کاموں میں آپ کی مدد کی جا سک

·

·

وقفہ جاصل کریا یاکہ آپ اور آپ کی دیکھ بھال کرنے والے  /والی

ے گی کہ آپ اپنی پرادری
ایسی سرگرمتاں جن سے آپ کو مدد مل
میں اور زیادہ سرگرم ہو سکیں اور اپنی جسماتی اور دماغی صحت کو پہٹر
ب تا سکیں۔

کرے گا/گی۔

ک
آپ کی مدد [سپورٹ] میضونے اور بحٹ کو اس لتیکل کمیش تگ
گروپ سی سی حی ) (CCGسے مت ظوری جاصل کریا ہوگی جہاں پر
ے جاسکیں۔سی سی حی
ے خرچ کئ
ے کہ پیس
ے ہیں اس سے پہل
آپ ر ہئ
) (CCGگروپ فیصلہ کرے گا کہ کتا آپ کی ذاتی صحت کے بحٹ

·

ے طریقوں سے بھی ب تار کتا جا سکتا ہے جس سے آپ کے
مدد کو ا یس
ے۔
گھرانے کے دہکھ بھال کرنے والوں کو بھی مدد مل

این ا بچ ایس ) (NHSکسی کلیمز ،ی قصایات ،جساروں ،اخراجات یا ذمہ
ے ذمہ دار پہیں ہے جو مدد یا آپ کو فراہم کی جانے والی
دارتوں کے لئ
اس دیکھ بھال سے ب تدا ہونے ہیں چنہیں آپ نے یا آپ کے
تماب تدے نے بھرتی یا ملوث کتا ہے۔

ے
ے موجود ہیں یاکہ آپ کی اس تمام مدد اور سروسز کے لئ
میں کافی پیس
ے مدد [سپورٹ] میضونے میں
ے چنہیں آپ نے ا پئ
اداب تگی کی جا سک
ب تان کتا ہے۔
ے اور
آ پ کے مدد [سپورٹ] میضونے میں ہر چٹز فاتوتی ہوتی جا ہئ
اپہیں ڈیارتمنٹ آف ہ تلبھ ) (Department of Healthکے
ت
ے۔ ایک مرببہ جب سب چٹزوں پر
رہتما اصولوں کی عمتل کرتی جا ہئ
ای فاق ہو جانے گا ،تو بھر آپ کا تی ا بچ تی ) (PHBاسی طرح سے
فائم کر دیا جانے گا جس طرح آپ نے کہا ہے۔

پ
کتاذاتیصحتکابحٹجاصلکرنے سےمٹرے تنفیسپراپرپڑےگا؟

کتا کوتی ایسی چٹزیں ہیںکہ جن پر میں ابتا ذاتی صحت کا بحٹ خرچ پہیں

پ
حی پہیں ،اس سے ان کسی ویلفنٹر تنفیس پر اپر پہیں پڑے گا جو ہو سکتا

کر سکتا؟

ہے کہ آپ وصول کر رہے ہوں کنویکہ اسے آمدتی یضور پہیں کتا جایا۔

ے
ے جیس
ے جا سکئ
ذاتی صحت کےبحٹکسیبھیغٹرمتاسبچٹزپرخرچپہیں کئ
کہ سراب [الکوجل]،تمتاکو،جوا کھتلتا یا فرضکیادابتگی ہےیاکوتی بھیچٹزجو

مزیدمعلوماتجاصلکریا

ے کہمیشتاتہیں۔اسے یاگہاتیصوربخال[ات مرجیسی]یاسدید
غٹرفاتوتی ہے جیس

ے پرستل
ے کے لئ
تی ا بچ بٹز ) (PHBsکے یارے میں مزید جا پئ

صحتکیدیکھبھالکیسروسزپرخرچپہیںکتاجا سکتا ،یاروزمرہ کے اخراجاتپر

ہ تلبھ بحٹ ) (Personal Health Budgetپیم کے سابھ

خرچپہیںکتاجاسکتا۔

رابطہ کریں یذرتعہ ای متل  nelcsu.chc@nhs.netیا

این ا بچ ایس ) (NHSکے یاس جق محقوظ ہے کہ وہ آپ کی پراہ

یذرتعہ ب تلی فون  020 3688 1000پر یا ہمیں اس ببہ پر لکھیں

ے کو
راست اداب تگی یا کسی اور فرتق کے سابھ اپت طام کو چیم کر دے اگر پیس
اس طرح استعمال پہیں کتا جا رہا جس طرح خرچ کریا م طلوب بھا۔

Personal Health Budgets Team
2nd Floor
Clifton House
75-77 Worship Street
London EC2A 2DU

ے پراہ کرم درج ذیل وبب سابٹ پر جاتیں:
تی ا بچ بٹز کے یارے میں مزید معلومات کے لئ

www.personalhealthbudgets.england.nhs.uk

