
থাামুুন। 
ভাাবুুন। 
প্ল্যাাান B 

A+E না।

আমুার কি� অ্যাাাপয়ে�ন্টয়েমুয়েন্টর 
প্রয়ে�াজন হয়েবু?

স্ব-পকিরচর্যাাা কিজকিপ হাবু

ফাায়েমুাকি� ও�া�-ইন সে�ন্টার

কিজকিপ সে�াটখাাট আঘাাত

সের্যাাগাায়ের্যাাগা �রুন
ও�া�-ইন সে�ন্টার: Broad Lane, S1 3PB

সে�াটখাায়েটা আঘাায়েতর ইউকিনট: B Floor,  
Royal Hallamshire Hospital, S10 2JF

কিজকিপ ও কিজকিপ হাবু: আপনাার জি�জিপর প্রচজি�ত 
নাম্বরের ক� করুনা অথবাা পজিররে�বাা সমরে�র পর 111 
এ ক� করুনা

র্যাখান অ্যানা সে�ায়েনা উপা� না 
থাায়ে�...
A+E  (16+)
Northern General 
Hospital,
Herries Rd, 
S5 7AU

কি�শুয়ে�র A+E
Sheffield 
Children’s 
Hospital, Western 
Bank, S10 2TH

এই তথাাটি অ্যানা সে�ায়েনা 
ভাাষাা� �র�ার?
sheccg.comms@nhs.net এ সের্যাাগাায়ের্যাাগা 
�রুন

PEARS (প্রাইমুাকির আই সে��ার 
অ্যাাাকি�উট সেরফাায়েরল �াকিভাা �)
অপরে�ারেমট্রিস্টরে�র দ্বাারা পজিরচাজি�ত PEARS, 
কজিমউজিনাটিরেত চোচারে�র �রুরী পজিরচর্যাাা প্র�ানা করের। 
PEARS জি�রেমর অধীীরেনা সাধীারণত চোর্যা সমসাাগুজি� 
চো��া হ� চোসগুজি�র মরেধীা ররে�রে�:
• শুষ্ক চোচা�
• চোচারে� চোকারেনাা বাস্তু ঢুুরেক থাকা মরেনা হরে�
• ফ্ল্যাাারে�স এবাং চোফ্ল্যাা�ারস
• চোচারে�র সংক্রমণ চোর্যামনা কনা�াজি�জি�টিস
চো�জি�রে� জি�জিপ থাকা চোরাগীীরা (4 বা�র +) তারে�র 
চোবারে� চোনাও�া PEARS প্রাাকটিরেস ক� করের PEARS 
অাারে�স কররেত পারেরনা।  আপনাার স্থাানাী� প্রাাকটিস 
�ঁ�রে� চোপরেত sloc.org.uk এ র্যাানা।  

জরুরী �ন্তকিচকি�ৎ�া
আপনাার র্যাজি� �রুরী �ন্তজিচজিকৎসার প্ররে�া�না হ� 
এবাং আপনাার স্বাা�াজিবাক �� ারেতর ডাাক্তাার উপ�ব্ধ 
থারেকনা, তাহরে� প্রথরেম তারে�র সারেথ চোর্যাাগীারের্যাাগী 
করুনা। র্যাজি� আপনাার চোডাজি�স্ট উপ�ব্ধ নাা থারেক, বাা 
আপজিনা চোকারেনাা চোডাজি�রেস্টর কারে� জিনাবাজি�ত নাা হরে� 
থারেকনা, তাহরে� NHS 111 এ ক� করুনা জির্যাজিনা আপনাার 
�নাা একটি �রুজির অাাপরে��রেম� চোস� আপ 
কররেবানা।

এখানও কিনকি�ত নন?

24/7 উপ�ব্ধ থারেক এবাং চোকানা পজিররে�বাা বাা 
জিচজিকৎসা আপনাারেক সবারেচরে� �ারে�া�ারেবা সাহার্যাা 
কররেত পারের চোস সম্পরেকা  পরাম�া �া� কররেবানা।

মুানকি�� স্বাস্থ্যা
আপনাার র্যাজি� �রুরী মানাজিসক জিচজিকৎসার �রকার হ� 
তাহরে� এ�ারেনা র্যাানা: 
www.sheffieldmentalhealth.co.uk/ 
urgent-help/ সঠিক পজিররে�বাার পরামরে�ার �নাা।

অ্যাাাপয়ে�ন্টয়েমুয়েন্ট উপকিস্থ্যত হও�ার �মু� বুা 
ফাায়েমুাকি�য়েত র্যাাও�ার �মু� মুুখা সে�য়ে� রাখাার 
জনা কি��ু পয়ে� থাা�য়েত এবুং �ামুাকিজ� �রূত্ব 
বুজা� রাখাার কিন�মুগুকিল সেমুয়েন চলার �থাা 
মুয়েন রাখায়েবুন। 

111 এ �ল �রুন বুা  
111.nhs.uk এ র্যাান



স্ব-পকিরচর্যাাা
অরেনাক অসঁ� বাা উপসগীা বাাজি�রেত জিবাশ্রাাম করের এবাং 
�ারে�া�ারেবা ম�তঁ করের রা�া ও�ঁরেধীর কাাজিবারেনা� জি�রে� 
জিচজিকৎসা করা চোর্যারেত পারের চোর্যাগুজি�র মরেধীা অন্ত�ুাক্তা 
ররে�রে�: 

-  সজি�াকাজি�  
-  গী�াবাাথা
-  চোপ� �ারাপ
-  বাাথা ও র্যান্ত্রণা।

সেখাালা থাা�ার �মু�: সবাসম�

ফাায়েমুাকি�
�ামাাজিসস্টরা হরে�না প্রজি�জি�ত জিচজিকৎসক চোপ�া�ার 
র্যাারা সাধীারণ অসঁ� এবাং চো�া��ারে�া চোরারেগীর জিবা�রে� 
পরাম�া চো�ও�ার চোর্যাাগীা চোর্যামনা ধীরুনা:

-  সজি�া  ও জ্বর
-  �� বাসন্ত
-  চোপ� �ারাপ
-  চোপাকার কাম� এবাং হু� চো�া�ানা।

সেখাালা থাা�ার �মু�: চো�া�া থাকার সম� সম্পরেকা  
�ানারেত আমারে�র ওরে�বাসাইরে� র্যাানা

কিজকিপ
আপনাার জি�জিপর সারেথ অাাপরে��রেম� করার আরেগী 
সহা�ক হরেত পারের এমনা অনাাানাা পজিররে�বাাগুজি�র কথা 
জিবারেবাচনাা করুনা। 

আপনাার র্যাজি� এমনা চোকারেনাা অসঁ� হরে� থারেক বাা 
আঘাাত চোপরে� থারেকনা র্যাা কমরে� নাা, তাহরে� এক�না 
জি�জিপ সাহার্যাা কররেত পারেরনা, চোর্যামনা ধীরুনা:  

-  বাজিম করা 
-  কানা বাাথা
-  জিপঠবাাথা

কিজকিপ হাবু
জি�জিপ সা�াাজিরর স্বাা�াজিবাক পজিররে�বাা সমরে�র পর 
চো�া�া থারেক, হাবা অাাপরে��রেম� রুটিনা বাা �রুরী 
পজিরচর্যাাার চো�রে� উপ�ব্ধ।

আপনাার স্বাা�াজিবাক জি�জিপ প্রাাকটি�নাারেরর মাধীারেম 
বাা আপনাার জি�জিপ প্রাাকটিস বা� থাকরে� 111 
এ চোর্যাাগীারের্যাাগী করের এই পজিররে�বাাগুজি�র �নাা 
অাাপরে��রেম� বাঁক কররেত পারেরনা।

সেখাালা থাা�ার �মু�: বা�রেরর 365 জি�না 
স�াা এবাং সপ্তাাহারেন্ত

ও�া�-ইন সে�ন্টার
চরে� আসঁনা এবাং অরেপ�া করুনা, চোরজি�স্টার করার 
�রকার চোনাই এবাং চো�া��ারে�া অসঁস্থাতার �নাা আপজিনা 
এক�না নাাসা প্রাকটি�নাাররেক চো��ারেত পারেরনা:

-  মারাত্মক গী�া বাাথা
-  �ঁসকঁজি�
-  সংক্রমণ
-  �ীঘাাজি�রেনার চোরারেগীর হঠাৎ অবানাজিত  
হও�া।

সেখাালা থাা�ার �মু�: 8am-10pm বা�রেরর 365 জি�না

সে�াটখাায়েটা আঘাায়েতর 
ইউকিনট
প্রাপ্তাবা��রে�র (16 বা�রেরর চোবাজি�) প্রাণঘাাতী না� এমনা 
আঘাাত বাা অসঁস্থাতার �নাা জিচজিকৎসা প্র�ানা করের, চোর্যামনা:

-  মচকানা ও �ানা �াগীা
-  �রেতর সংক্রমণ
-  সামানাা চোপা�া এবাং �� াাকা �াগীা
-  চোপাকামাক� ও �ীবা�ন্তুর কাম�ারেনাা
-  প�া�রেরর আঘাাত।

সেখাালা থাা�ার �মু�: 8am-8pm বা�রেরর 365 জি�না

সেখাালা থাা�ার �মু�: স্থাানাী� জি�জিপ পজিররে�বাার সম� 
সম্পরেকা  �ানারেত আমারে�র ওরে�বাসাইরে� র্যাানা
অ্যানুগ্রহ �য়ের মরেনা রা�রেবানা চোর্যা র্যাজি� আপনাার জি�জিপ বাা 
নাাসারেক চো��ারেনাার প্ররে�া�না হ� তাহরে� Covid-19 
এর জিবাস্তাার কমারেত আপনাারেক চো�জি�রে�ানা বাা জি�জিডাও 
অাাপরে��রেমরে�র প্রস্তাাবা চো�ও�া হরেত পারের।

অজিধীক তরেথার �নাা এ�ারেনা র্যাানা:
sheffieldurgentcare.co.uk


