এখনও নি�শ্চি�ত নন?
111 এ কল করুন বাা
111.nhs.uk এ যাান

24/7 উপলব্ধ থাাকে� এবংং কো�োন পরি�ষে�বাা বাা
চি�কি�ৎসাা আপনাাকে� সবচে�য়ে� ভাালো�োভাাবে� সাাহাায্যয
করতে� পাারে� সে� সম্পর্কে�ে পরাামর্শশ লাাভ করবে�ন।

মাানসি�ক স্বাাস্থ্যয

আপনাার যদি� জরুরীী মাানসি�ক চি�কি�ৎসাার দরকাার হয়
তাাহলে� এখাানে� যাান:
www.sheffieldmentalhealth.co.uk/
urgent-help/ সঠিক পরি�ষে�বাার পরাামর্শে�ের জন্যয।

PEARS (প্রাাইমাারি� আই কে�য়াার

আমাার কি� অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্টে�র
প্রয়ো�োজন হবে�?
স্ব-পরি�চর্যাা�

জি�পি� হাাব

ফাার্মে�েসি�

ওয়াাক-ইন সে�ন্টাার

জি�পি�

ছো�োটখাাট আঘাাত

যো�োগাাযো�োগ করুন

ওয়াাক-ইন সে�ন্টাার: Broad Lane, S1 3PB
ছো�োটখাাটো�ো আঘাাতে�র ইউনি�ট: B Floor,
Royal Hallamshire Hospital, S10 2JF

অ্যাা�কি�উট রে�ফাারে�ল সাার্ভি�িস)

জি�পি� ও জি�পি� হাাব: আপনাার জি�পি�র প্রচলি�ত
নম্বরে� কল করুন অথবাা পরি�ষে�বাা সময়ে�র পর 111
এ কল করুন

PEARS স্কি�মে�র অধীীনে� সাাধাারণত যে� সমস্যাা�গুলি�
দে�খাা হয় সে�গুলি�র মধ্যে�ে রয়ে�ছে�:
• শুষ্ক চো�োখ
• চো�োখে� কো�োনো�ো বস্তু ঢুু কে� থাাকাা মনে� হলে�
• ফ্ল্যাা�শে�স এবংং ফ্লো�োটাারস
• চো�োখে�র সংংক্রমণ যে�মন কনজাাক্টি�ভি�টিস

যখন অন্যয কো�োনো�ো উপাায় নাা
থাাকে�...

অপটো�োমে�ট্রিস্টদে�র দ্বাারাা পরি�চাালি�ত PEARS,
কমি�উনি�টিতে� চো�োখে�র জরুরীী পরি�চর্যাা� প্রদাান করে�।

শে�ফি�ল্ডে� জি�পি� থাাকাা রো�োগীীরাা (4 বছর +) তাাদে�র
বে�ছে� নে�ওয়াা PEARS প্র্যাা�কটিসে� কল করে� PEARS
অ্যাা�ক্সে�স করতে� পাারে�ন। আপনাার স্থাানীীয় প্র্যাা�কটিস
খুঁঁ�জে� পে�তে� sloc.org.uk এ যাান।

A+E (16+)
Northern General
Hospital,
Herries Rd,
S5 7AU

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

জরুরীী দন্তচি�কি�ৎসাা

এই তথ্যযটি অন্যয কো�োনো�ো
ভাাষাায় দরকাার?

আপনাার যদি� জরুরীী দন্তচি�কি�ৎসাার প্রয়ো�োজন হয়
এবংং আপনাার স্বাাভাাবি�ক দাঁঁ�তে�র ডাাক্তাার উপলব্ধ
থাাকে�ন, তাাহলে� প্রথমে� তাাদে�র সাাথে� যো�োগাাযো�োগ
করুন। যদি� আপনাার ডে�ন্টি�স্ট উপলব্ধ নাা থাাকে�, বাা
আপনি� কো�োনো�ো ডে�ন্টি�স্টে�র কাাছে� নি�বন্ধি�ত নাা হয়ে�
থাাকে�ন, তাাহলে� NHS 111 এ কল করুন যি�নি� আপনাার
জন্যয একটি জরুরি� অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্ট সে�ট আপ
করবে�ন।

অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্টে� উপস্থি�ত হওয়াার সময় বাা
ফাার্মে�েসি�তে� যাাওয়াার সময় মুুখ ঢে�কে� রাাখাার
জন্যয কি�ছুু পড়ে� থাাকতে� এবংং সাামাাজি�ক দূূরত্ব
বজাায় রাাখাার নি�য়মগুলি� মে�নে� চলাার কথাা
মনে� রাাখবে�ন।

sheccg.comms@nhs.net এ যো�োগাাযো�োগ
করুন

থাামুুন।
ভাাবুুন।
প্ল্যাা�ন B
A+E নাা।

স্ব-পরি�চর্যাা�

জি�পি�

ওয়াাক-ইন সে�ন্টাার

অনে�ক অসুুখ বাা উপসর্গগ বাাড়ি�তে� বি�শ্রাাম করে� এবংং
ভাালো�োভাাবে� মজুুত করে� রাাখাা ওষুুধে�র ক্যাা�বি�নে�ট দি�য়ে�
চি�কি�ৎসাা করাা যে�তে� পাারে� যে�গুলি�র মধ্যে�ে অন্তর্ভু�ক্ত
ু
রয়ে�ছে�:

আপনাার জি�পি�র সাাথে� অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্ট করাার আগে�
সহাায়ক হতে� পাারে� এমন অন্যাা�ন্যয পরি�ষে�বাাগুলি�র কথাা
বি�বে�চনাা করুন।

চলে� আসুুন এবংং অপে�ক্ষাা করুন, রে�জি�স্টাার করাার
দরকাার নে�ই এবংং ছো�োটখাাটো�ো অসুুস্থতাার জন্যয আপনি�
একজন নাার্সস প্রাাকটিশনাারকে� দে�খাাতে� পাারে�ন:

আপনাার যদি� এমন কো�োনো�ো অসুুখ হয়ে� থাাকে� বাা
আঘাাত পে�য়ে� থাাকে�ন যাা কমছে� নাা, তাাহলে� একজন
জি�পি� সাাহাায্যয করতে� পাারে�ন, যে�মন ধরুন:

- মাারাাত্মক গলাা ব্যযথাা
- ফুু সকুুড়ি�
- সংংক্রমণ
- দীীর্ঘঘদি�নে�র রো�োগে�র হঠাাৎ অবনতি�
হওয়াা।

- সর্দি�িকাাশি�
- গলাাব্যযথাা
- পে�ট খাারাাপ
- ব্যযথাা ও যন্ত্রণাা।
খো�োলাা থাাকাার সময়: সবসময়

- বমি� করাা
- কাান ব্যযথাা
- পি�ঠব্যযথাা
খো�োলাা থাাকাার সময়: স্থাানীীয় জি�পি� পরি�ষে�বাার সময়
সম্পর্কে�ে জাানতে� আমাাদে�র ওয়ে�বসাাইটে� যাান

খো�োলাা থাাকাার সময়: 8am-10pm বছরে�র 365 দি�ন

অনুুগ্রহ করে� মনে� রাাখবে�ন যে� যদি� আপনাার জি�পি� বাা
নাার্সসকে� দে�খাানো�োর প্রয়ো�োজন হয় তাাহলে� Covid-19
এর বি�স্তাার কমাাতে� আপনাাকে� টে�লি�ফো�োন বাা ভি�ডি�ও
অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্টে�র প্রস্তাাব দে�ওয়াা হতে� পাারে�।

ফাার্মে�েসি�

জি�পি� হাাব

ফাার্মাা�সি�স্টরাা হলে�ন প্রশি�ক্ষি�ত চি�কি�ৎসক পে�শাাদাার
যাারাা সাাধাারণ অসুুখ এবংং ছো�োটখাাটো�ো রো�োগে�র বি�ষয়ে�
পরাামর্শশ দে�ওয়াার যো�োগ্যয যে�মন ধরুন:

জি�পি� সাার্জাা �রি�র স্বাাভাাবি�ক পরি�ষে�বাা সময়ে�র পর
খো�োলাা থাাকে�, হাাব অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্ট রুটিন বাা জরুরীী
পরি�চর্যাা�র ক্ষে�ত্রে� উপলব্ধ।

- সর্দি�ি ও জ্বর
- জল বসন্ত
- পে�ট খাারাাপ
- পো�োকাার কাামড় এবংং হুল ফো�াটাান।

আপনাার স্বাাভাাবি�ক জি�পি� প্র্যাা�কটিশনাারে�র মাাধ্যযমে�
বাা আপনাার জি�পি� প্র্যাা�কটিস বন্ধ থাাকলে� 111
এ যো�োগাাযো�োগ করে� এই পরি�ষে�বাাগুলি�র জন্যয
অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্ট বুুক করতে� পাারে�ন।

খো�োলাা থাাকাার সময়: খো�োলাা থাাকাার সময় সম্পর্কে�ে
জাানতে� আমাাদে�র ওয়ে�বসাাইটে� যাান

খো�োলাা থাাকাার সময়: বছরে�র 365 দি�ন
সন্ধ্যাা� এবংং সপ্তাাহাান্তে�

ছো�োটখাাটো�ো আঘাাতে�র
ইউনি�ট
প্রাাপ্তবয়স্কদে�র (16 বছরে�র বে�শি�) প্রাাণঘাাতীী নয় এমন
আঘাাত বাা অসুুস্থতাার জন্যয চি�কি�ৎসাা প্রদাান করে�, যে�মন:
- মচকাান ও টাান লাাগাা
- ক্ষতে�র সংংক্রমণ
- সাামাান্যয পো�োড়াা এবংং ছ্যাঁঁ��কাা লাাগাা
- পো�োকাামাাকড় ও জীীবজন্তুর কাামড়াানো�ো
- পাঁঁ�জরে�র আঘাাত।
খো�োলাা থাাকাার সময়: 8am-8pm বছরে�র 365 দি�ন

অধি�ক তথ্যে�ের জন্যয এখাানে� যাান:

sheffieldurgentcare.co.uk

