
Marie Curie Hospice, Cardiff and the Vale

Care, support and advice 
for you and your family

How we can help 
Our hospice is located by the sea, with 
wonderful views overlooking the Bristol 
Channel. We provide a peaceful and welcoming 
environment for you and your family to come 
in for:

•  expert care and advice on how to manage 
difficulties such as pain or tiredness

•  aromatherapy and other therapies to 
improve your wellbeing

•  advice on benefits and other  
support services  

• emotional support services

All our services are provided free to our 
patients and their families. 

We’re here to meet your
individual needs… 

If you have any specific needs, we will try our best to 
cater to them – just let us know. We can provide: 

•  home visits if you are not able to come into  
our hospice

• access to interpreters 

•  food prepared according to your cultural and 
religious needs  

• a quiet room for you to use for reflection or to pray

• flexible visiting for families and friends 

To find out more, please drop by our hospice, ask your 
GP or contact us.

Marie Curie Hospice, Cardiff and the Vale
Bridgeman Road
Penarth  CF64 3YR

Phone:  029 2042 6000 and ask for the community 
nursing team 

Email: cardiff.hospice@mariecurie.org.uk

mariecurie.org.uk/cardiff 
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Our hospice can help you improve your quality of life if  
you are seriously ill with cancer, heart failure, kidney failure  
or other illnesses. All our services are free of charge. 



اگر آپ کینسر، دل کے دورے، گردے کے ناکارہ ہونے یا دیگر 
امراض کے سبب شدید بیمار ہیں تو ہمارا  ہاسپس )مریض خانہ( 
آپ کو اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرسکتا ہے۔ 

ہماری تمام خدمات  بال معاوضہ ہیں۔

میری کیوری ہاسپس )کینسر وغیرہ جیسی بیماریوں کے مریضوں کے لیے 
ہسپتال(، کارڈف اینڈ ویل

آپ اور آپ کے خاندان کے لیے 
نگہداشت، اعانت اور مشورہ

ہم کس طرح مدد کرسکتے ہیں

ہمارا ہاسپس سمندر کے کنارے واقع ہے، جہاں سے برسٹل چینل کا 
دلکش منظر نظر آتا ہے۔ ہم آپ اور آپ کے خاندان کے لیے درج ذیل کے 

لیے تشریف النے پر ایک پرسکون اور دوستانہ ماحول فراہم کرتے ہیں:

•  درد اور تھکن جیسی دشواریوں سے نمٹنے کے طریقے کے بارے میں 
ماہرانہ نگہداشت اور مشورہ 

•  آپ کی تندرستی کو بہتر بنانے کے لیے اروما تھیراپی )خوشبودار تیلوں 
کے استعمال کے ذریعے عالج کا طریق کار( اور دیگر اقسام کے عالج 

•  بینیفٹس اور دیگر امدادی خدمات کے بارے میں مشورہ  

• جذباتی اعانت کی خدمات

ہمارے مریضوں اور ان کے خاندانوں کو ہماری تمام خدمات مفت فراہم 
کی جاتی ہیں۔

ہم یہاں آپ کی انفرادی ضروریات کی 
تکمیل کے لیے موجود ہیں…

اگر آپ کی کوئی مخصوص ضروریات ہیں تو، ہم انہیں پورا کرنے کی بھرپور 
کوشش کریں گے — بس ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ ہم درج ذیل 

فراہم کرسکتےہیں:

•  اگر آپ ہمارے ہاسپس میں تشریف نہیں السکتے تو گھر پر مالقات

• مترجمین تک رسائی 

•  آپ کی ثقافتی اور مذہبی ضروریات کے مطابق تیار کردہ کھانا

• مراقبہ یا عبادت کے لیے ایک پرسکون کمرہ

•  خاندانوں اور دوستوں کے لیے مالقات کا لچک پذیر انتظام 

مزید معلومات کے لیے، براہ کرم، ہمارے ہاسپس میں تشریف الئیں، 
اپنے جی پی سے پوچھیں یا ہم سے رابطہ کریں۔

میری کیوری ہاسپٹل، کارڈیف اینڈ ویل
بریج مین روڈ

CF64 3YR  پینارتھ

فون: 6000 2042 029 اور کمیونٹی نرسنگ ٹیم کو طلب کریں

cardiff.hospice@mariecurie.org.uk :ای میل
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