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ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾ
Medical Social Services
ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਜ਼ (ਐਮ ਐਸ ਡਬਿਲਯੂਜ਼-MSW) ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਸਮ�ਬੱ ਧ ਮਨ�ਸਮਾਿਜਕ
ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ, ਸਦਮਾ ਜ� ਅਪੰ ਗਤਾਵ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਨ�� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼�ਟ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਐਮ ਐਸ
ਡਬਿਲਯੂਜ਼ (MSWs) ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ� ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਉਨ��
ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ਿਵਚ ਸੁਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਿਵਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ
ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ।

Medical Social Workers (MSWs) are stationed in public hospitals and some specialist
out-patient clinics to provide timely psychosocial intervention to patients and their
families and help them cope with problems arising from illness, trauma or disabilities.
MSWs being members of the clinical teams play an important role in linking up the
medical and social services to facilitate patients' rehabilitation and reintegration into
the community.
ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵੱ ਜ�, ਅਸ� ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹ�:
•

ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਬਮਾਰੀ, ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਅਪੰ ਗਤਾਵ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ
ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ;

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਪੱ ਖੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਮੁੜ
ਏਕੀਕਰਣ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ;

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ ਸਾਧਨ� ਲਈ ਹਵਾਲਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇ;

•

ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਿਚਆਂ ਤ� ਛੂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ� ਆਿਦ ਦੀ ਖ�ੀਦ ਲਈ ਖੈਰਾਤੀ/ਟਰੱ ਸਟ
ਫੰ ਡ� ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ;

•

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ।

As Medical Social Workers, we are glad to:










Assist you in managing emotional and daily life problems arising from illness,
trauma and disabilities through counselling ;
Provide you with services contributing to your holistic rehabilitation and
reintegration into the community ;
Help you formulate discharge plan with the clinical teams, and make referrals for
rehabilitation services and community resources for you and your families ;
Assist you in applying for financial assistance such as waiving of medical charges,
charitable/ trust funds for purchase of medical appliances, etc ;
Promote your health awareness and that of your families and the community.

Punjabi for Indian
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲ�/ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼�ਟ ਕਲੀਿਨਕਸ ਕੋਲ ਿਸੱ ਧੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੋ ਜ� ਹਸਪਤਾਲ�/ਕਲੀਿਨਕ�
ਿਵਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਹੈਲਥ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਤ� ਹਵਾਲਗੀਆਂ ਬਾਰੇਪਛੋ
ੁੱ ।

If you are in need of our service:
Please approach the Medical Social Services Units in public hospitals/ specialist outpatient clinics directly or ask for referrals from medical and allied health professionals
in the hospitals/ clinics.
ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਹਾਟਲਾਈਨ (24 ਘੰ ਟੇ)

Social Welfare Department Hotline (24 hours)
ਹਾਸਪੀਟਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਡਾਈਰੈਕਟ (24 ਘੰ ਟੇ)

Hospital Authority Mental Health Direct (24 hours)
ਫੈਿਮਲੀ ਕ�ਾਇਿਸਸ ਸਪੋਰਟ ਸ�ਟਰ ਹਾਟਲਾਈਨ (24 ਘੰ ਟੇ)

Family Crisis Support Centre Hotline (24 hours)
ਿਦ ਸਮਾਰੀਟਨਜ਼ ਬੀਫ��ਡਰਜ਼ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਹਾਟਲਾਈਨ (24 ਘੰ ਟੇ)

The Samaritan Befrienders Hong Kong Hotline (24 hours)
ਸੁਸਾਇਡ ਪ�ੀਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਟਲਾਈਨ (24 ਘੰ ਟੇ)

Suicide Prevention Hotline (24 hours)
ਬਿਹਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ

Fax Number for Hearing Impaired Persons
ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ
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