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محکمہ برائے سماجی فالح و بہبود
Social Welfare Department

رہائشی نگہداشت کے گھروں کے لئے طبی
پیشہ ورانہ خدمت کا دورہ
Visiting Medical Practitioner
Service For Residential Care
Homes
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مقصد
محکمہ برائے سماجی فالح و بہبود نے غیر حکومتی تنظیموں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ معذور
افراد کے لئے بزرگ اور رہائشی نگہداشت کے گھروں کے لئے نجی اور خود-مالیاتی رہائشی
نگہداشت کے گھروں کے باشندوں کو طبی پیشہ ور سے دورہ کی خدمت فراہم کریں ،تاکہ مکینوں
کی عام صحت میں بہتری النے اور صحت عامہ کے نظام پر انحصار کم کرنے کے لئے موسمی
انفلوئنزا اور دیگر فروعی بیماری کے فعال انتظام کو فروغ دیا جا سکے۔

طبی پیشہ ور کا دورہ خدمت


فروعی بیماریوں کا طبی عالج؛



رہائشیوں کے لئے باقاعدہ طبی معائنے فراہم کرنا؛



پابندی ،دیگر بحالی یا امدادی آالت کے استعمال کو شامل کرتے ہوئے ،ذاتی نگہداشت
کی ضروریات کی تشخیص؛



رہائشیوں کے صحت کے ریکارڈز پر مشاورت؛ اور



رہائشی نگہداشت کے گھروں کے عملہ کے لئے صحت کی دیکھ بھال اور انفیکشن
کنٹرول پر تربیت فراہم کرنا

فیس
بال معاوضہ

پوچھ تاچھ کے لئے ،براہ کرم 3471 7070پر شعبہ برائے سماجی فالح و بہبود کی الئسنسنگ اور
ضابطہ کی شاخ سے رابطہ کریں
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Purpose
The

Social

Welfare

Department

has

commissioned

non-government

organisations to provide Visiting Medical Practitioner Service to the residents
of all private and self-financing Residential Care Homes for the Elderly and
Residential Care Homes for Persons with Disabilities, so as to promote
proactive management of seasonal influenza and other episodic illness for
improvement of the general health of the residents and to reduce their reliance
on the public healthcare system.

Visiting Medical Practitioner Service


medical treatment of episodic illnesses;



providing regular medical examinations for residents;



assessment on personal care needs, including use of restraint, other
rehabilitative or assistive devices;



advising on health records of residents; and



providing training for the staff of Residential Care Homes on health
care and infection control

Fee
Free of charge
For enquiry, please contact Licensing and Regulation Branch of Social Welfare
Department at 3104 0702
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سروس آپریٹرز اور پوچھ تاچھ／Service Operators and Enquiry
ضلع／District

خدمت آپریٹرز／Service Operators

کوان سماجی خدمت کے بپتسمہ مشرقی اور وان چائے
Eastern and Wan Chai Baptist Oi Kwan Social Service

پوچھ تاچھ／Enquiry
2729 8111

 جنوبی،وسطی اور مغربی
اور جزائر

ٹنگ واہ گروپ آف ہاسپٹل

Central & Western, Tung Wah Group of Hospitals
Southern and Islands
 کوولون شہر اور یاؤ شمم،دی لوک سن ٹونگ بینیولیٹ سوسائیٹ
مونگ
کوولون
Kowloon

City

and The Lok Sin Tong Benevolent

Yau Tsim Mong

2884 9044

2361 1328

Society, Kowloon

 وانگ تائی سن،کوون ٹونگ
اور سائی ُکنگ

کرسچن فیملی سروس سینٹر

Kwun Tong, Wong Christian Family Service Centre
Tai Sin and Sai Kung
شام شوئی پو

کرسچن فیملی سروس سینٹر

Sham Shui Po

Christian Family Service Centre

سوئن وان اور کوائی تسنگ

یانگ میموریل میتھوڈسٹ سوشل سروس

Tsuen Wan and Kwai Yang Memorial Methodist Social
Tsing
Service

2950 5879

2950 5879

2337 9433

 اور شمالی، تائی پو،شا ٹن
Sha Tin, Tai Po and کوان سماجی خدمت کے بپتسمہ
Baptist Oi Kwan Social Service
North

2729 8111

تون من اور یوئن النگ
Tuen Mun and Yuen پوک او آئی ہسپتال
Pok Oi Hospital
Long

2479 8112

