ਿਵੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਸਹੀ ਹੈ।

NHS 111
NHS 111 ਇੱਕ ਨਵ� ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਲ� ਡਲਾਈਨਾਂ
ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤ� ਕਾਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਤੇ
ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NHS 111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NHS 111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਉਸ ਸਥਾਨਕ
ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਸਾਲ ਦੇ
365 ਿਦਨ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ NHS 111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਦ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?


ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।



ਜਦ� ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ A&E ਜਾਂ ਿਕਸ ਹੋਰ NHS ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।



ਜਦ� ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।



ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ� ਆਏ ਹੋਵੋ।



ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਮ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁੱਿਦਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਿਵੱਚ
ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਰ ਤਕ ਖੁੱਲ�ਦੇ ਹਨ। www.nhs.uk ਤੇ NHS ਚੋਇਿਸਜ਼ (NHS Choices) ਤੇ
ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਿਵਸ ਲੋ ਕੇਟਰ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਾਧਨ) ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤ� ਨੇੜਲਾ
ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

GP
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ GP ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ,
ਵੈਬਸਾਈਟ www.nhs.uk/servicedirectories ਤੇ NHS ਚੋਇਿਸਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ (Find
Services System) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ)। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਜੀਪੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮ�, ਵੀਕਏਡ
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ਿਵੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੀਪੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ NHS 111 ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ।

ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ
ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣਗੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਕੱਥ� ਲੈ ਣੀ ਹੈ।

ਿਚਲਡਰ੍ਨਜ਼ ਸ�ਟਰ
ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਚਲਡਰ੍ਨਜ਼ ਸ�ਟਰ
ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ
ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਡ�ਿਟਸਟ (ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ)
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਨਯਿਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਡ�ਿਟਸਟ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਡ�ਿਟਸਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ NHS
ਚੋਇਿਸਜ਼ www.nhs.uk ਤੇ ਜਾਓ। ਿਜਨ�ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ
ਇਮਰਜ�ਸੀ ਡ�ਿਟਸਟ ਲੱਭਣ ਲਈ NHS 111 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

A&E
ਤੁਰੰਤ, ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲਾਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। A&E ਅਤੇ 999 ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਉਣ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ, ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਵੱਗ ਜਾਣਾ।
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