ﺑﺮطﺎﻧﯿہ وچ ﺻﺤﺖ دی ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ))ُ (National Health Service (NHSﻧﻮں ﮐﯿﺪاں
ورﺗﯿﮯ
اﯾﮩہ ﻣﻤﮑﻦ اے ﮐہ ﺗُﺴﯽ اج ﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮر ﺳﺮوس ورت ﺳﮑﺪے ﺳﯽ ،ﺟﯿﺘﮭﮯ ﮐﯿﺘﮯ ﺗﮩﺎڈا ﻓﻮری ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﯿﺘﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺪا ُﮨﻨﺪا۔
ﺗﮩﺎڈے ﻟﺌﯽ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﺿﺮوری اے ﮐہ ﺑﺮطﺎﻧﯿہ وچ ﺻﺤﺖ دی ﺳﺮوس ﮐﯿﺪاں ﮐﻢ ﮐﺮدی اے ﺗﺎں ﺟﮯ ﺗُﺴﯽ اﭘﻨﯽ ﺑﻤﺎری ﯾﺎ ﺳ ّ
ﭧ
دے ﺣﺴﺎب ﻧﺎل ﺳﺐ ﺗُﻮں ﻣﻮزوں ﺳﺮوس ﺗﯿﮑﺮ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﻮ۔ اﯾﺪا اﯾﮩہ وی ﻣﻄﻠﺐ اے ﮐہ ﺳﺮوﺳﺰ ﺟﯿﺪاں  A&Eاﯾﺪاں
دے ﻟﻮﮐﺎں دا ﻋﻼج ﮐﺮن ﺗﮯ ﺗﻮﺟہ ﮐﺮ ﺳﮑﻦ ﺟﯿﮩﻨﺎں ﻧُﻮں ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ طﺒﯽ اﻣﺪاد دی ﻟﻮڑ اے۔
 A&Eﻧُﻮں ﺻﺮف اﯾﺪاں دے ﺣﺎﻻت وچ ورﺗﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺪا اے ﺟﯿﮩﮍے ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺌﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮨﻮن ﺟﯿﺪاں ﮐہ ﻓﺎﻟﺞ ﯾﺎ
ﺳﮣﺮوک ،ﺳﺎه ﮔﮭﮣﻨﺎ ،ﺑﮯ ﮨﻮﺷﯽ ،ﻧﮑﮯ ﺑﺎل ﻧُﻮں ﺑﮩﺖ ﺗﯿﺰ ﺗﺎپ ،ﮐﻮﺋﯽ وڈا ڈوﻧﮕﺎ ﭘﮭﭧ ﺟﯿﺪے وﭼﻮں ﻟﮩﻮ وﮔﻨﺎ ﺑﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ رﮨﯿﺎ،
اﮐﮭﺎں اﮔﮯ ﮨﻨﯿﺮا ﭼﮭﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺮﮔﯽ دے دورے ﺟﯿﮩﮍے ُﻣﮏ ﻧہ رﮨﮯ ﮨﻮن
ﺟﮯ ﺗُﺴﯽ  GPﻧﺎل رﺟﺴﮣﺮ ﻧﮩﯿﮟ او ﺗﮯ ﻓﻮری طﻮر ﺗﮯ رﺟﺴﮣﺮ ﮨﻮو۔ ﺟﯿﺘﮭﮯ ُﺗﺴﯽ رﮨﻨﺪے او اوﺗﮭﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﯿﮍے ﭼﻨﮕﮯ GP
دے ﺑﺎرے اﭘﻨﮯ ﺑﯿﻠﯿﺎں ،ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺎ اﭘﻨﯽ ﺑﺮادری دے ﻟﻮﮐﺎں ﮐﻮﻟﻮں ُﭘﭽﮭﻮ اﺗﮯ رﺟﺴﮣﺮ ﮨﻮن ﻟﺌﯽ اُوﻧﮩﺎں ﮐﻮل ﺟﺎؤ۔ ﺗﮩﺎﻧﻮں آﭘﻨﮯ
آپ اﺗﮯ اﭘﻨﮯ ﮢﺒﺮ دے اﻓﺮاد ﻧُﻮں وی رﺟﺴﮣﺮ ﮐﺮان دی ﻟﻮڑ اے۔
ﮔﮭﺮ وچ اﭘﻨﺎ ﺧﯿﺎل رﮐﮭﻨﺎ
اﭘﻨﯽ اﺗﮯ اﭘﻨﮯ ﮢﺒ ّﺮ دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐﺮن وچ ﺳﺎڈا ﺳﺎرﯾﺎں دا اک ﮐﺮدار ﮨﻮﻧﺪا اے۔ اﯾﺪاں دے ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ روﻟﮯ ﻧﯿﮟ
ﺟﯿﻨﺎں دا ﺗُﺴﯽ ﮔﮭﺮ ﮨﯽ ﺑﻨﯿﺎدی اﺑﺘﺪاﺋﯽ طﺒﯽ اﻣﺪاد دی ﮐﭧ ﻧﺎل ﻋﻼج ﮐﺮ ﺳﮑﺪے او۔
ﮐﮭﻨﮓ ،زﮐﺎم ،ﻣﻌﺪے دی ﺧﺮاﺑﯽ ،ﮨﯿﻨﮓ اوور ،ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﭧ اﺗﮯ ﭘ ّ
ﮭﭧ اﺗﮯ ﮔﻼ ﺧﺮاب ﮨﻮن دا ﮔﮭﺮ ﮨﯽ ﺑﻨﯿﺎدی دواﺋﯿﺎں ﻧﺎل
ﻋﻼج ﮐﯿﺘﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺪا اے۔
واﮨﻮا ﺳﺎرﯾﺎں ﺿﺮوری دواﺋﯿﺎں ﮔﮭﺮ رﮐﮭﻨﺎ اک ﭼﻨﮕﯽ ﮔﻞ اے ﺟﯿﮩﮍﯾﺎں ﮔﮭﺮ ﺗﮩﺎﻧﻮں ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻤﺎرﯾﺎں دا ﻋﻼج ﮐﺮن وچ ﻣﺪد دے
ﺳﮑﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ اﺗﮯ  A&Eﯾﺎ ڈاﮐﮣﺮ دے ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﭘﮭﯿﺮﯾﺎں ﺗُﻮں ﺑﭽﺎ ﺳﮑﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ۔
ﺗﮩﺎڈے دواﺋﯿﺎں دے ڈﺑﮯ وچ اﯾﮩہ ﭘﯿﮍ روک دواﺋﯿﺎں ﮨﻮ ﺳﮑﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ ﺟﯿﺪاں ﮐہ ﭘﯿﺮاﺳﮣﺎﻣﻮل اﺗﮯ آﺋﺒﻮﭘﺮوﻓﯿﻦ) ،(ibuprofenﻧﺰﻟﮯ
اﺗﮯ زﮐﺎم دﯾﺎں دواﺋﯿﺎں ،اﻟﺮﺟﯽ دی دوا ﯾﺎ اﯾﻨﮣﯽ ﮨﺴﮣﺎﻣﺎﺋﻨﺰ ،دﺳﺖ روﮐﻦ دی دوا ،اورل ری ﮨﺎﺋﮉرﯾﺸﺮن ﺳﺎﻟﮣﺲ ،ﮨﺎﺿﻤﮯ
دﯾﺎں دواﺋﯿﺎں اﺗﮯ اک اﺑﺘﺪاﺋﯽ طﺒﯽ اﻣﺪاد دی ﮐﭧ ﺟﯿﺪے وچ ﭘﻼﺳﮣﺮز ،ﺑﯿﻨﮉﺟﺰ ،ﺗﮭﺮﻣﺎﻣﯿﮣﺮ اﺗﮯ ﭼﻤﮣﯿﺎں ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮن۔ اﯾﮩہ
ﺳﺎرﯾﺎں دواﺋﯿﺎں ڈاﮐﮣﺮ دے ﻧﺴﺨﮯ دے ﺑﻨﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻓﺎرﻣﯿﺴﯽ ﯾﺎ ُ
ﺳﭙﺮ ﻣﺎرﮐﯿﭧ ﺗُﻮں ﺧﺮﯾﺪﯾﺎں ﺟﺎ ﺳﮑﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ۔
اﭘﻨﯿﺎں ﺳﺎرﯾﺎں دواﺋﯿﺎں ﻧُﻮں اک ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻘﺎم ﺗﮯ ،ﺑﺎﻻں دی ﭘﮩﻨﭻ ﺗُﻮں دور رﮐﮭﻦ دا ﭘﮏ ﮐﺮو اﺗﮯ ﻣﺮﯾﺾ دی ﻋﻤﺮ دے ﻣﻄﺎﺑﻖ
دوا دی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺪار دوو۔
اﯾﮩہ ﻣﻘﺎﻣﯽ طﻮر ﺗﮯ دﺳﺘﯿﺎب  NHSﺻﺤﺖ دی ﺳﺮوﺳﺰ دا اک ﻧﮑﺎ ﺟﯿﮩﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﺘﺎﺑﭽہ اے۔
ﻓﺎرﻣﯿﺴﯽ
ﻓﺎرﻣﺎﺳﺴﭧ طﺒﯽ ﻣﺎﮨﺮ ﮨﻮﻧﺪے ﻧﯿﮟ اﺗﮯ اﮐﺜﺮ ڈاﮐﮣﺮاں دے ﮐﻠﯿﻨﮑﺎں اﺗﮯ ُ
ﺳﭙﺮ ﻣﺎرﮐﯿﮣﺎں وچ ﮨﻮﻧﺪے ﻧﯿﮟ ،ﭘﺮ ﻧﮑﯿﺎں ﺷﮩﺮاں اﺗﮯ
ﭘﯿﻨﮉاں وچ اﯾﻨﺎں ﮐﻮل اﭘﻨﯿﺎں ﺗ ّ
ﮭﺎواں وی ﮨﻮﻧﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ۔
اوه ﮐﺌﯽ ﻗﺴﻢ دﯾﺎں روﻟﯿﺎں وچ ﻓﻮری طﻮر ﺗﮯ ﺗﮩﺎڈی ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺪے ﻧﯿﮟ ﺟﯿﮩﺪا ﻣﻄﻠﺐ اے ﺗﮩﺎﻧﻮں  GPﻧُﻮں ﻣﻠﻦ ﻟﺌﯽ ٗاڈﯾﮑﻦ
دی ﻟﻮڑ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮوے ﮔﯽ۔
ﺟﯿﺪوں ﺗُﺴﯽ ﻓﺎرﻣﯿﺴﯽ وچ ﺟﺎﻧﺪے او ،ﺑﺲ ﻓﺎرﻣﺎﺳﺴﭧ ﻧﺎل ﮔﻞ ﮐﺮن دا ﮐﮩﻮ اﺗﮯ اﮐﺜﺮ دا ﻧﺠﯽ ﻣﺸﺎورت دا ﮐﻤﺮه ﮨﻮﻧﺪا
اے ﺟﯿﮩﮍا ﺗُﺴﯽ ورت ﺳﮑﺪے او۔ اﯾﮩہ ﮢﯿﺴﺎں ،ﭘﯿﮍاں ،اﻟﺮﺟﯿﺎں ،ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺗﺎپ ،ﺟﻠﺪ دی ﺧﺮاب ﺻﻮرﺗﺤﺎل ،ﮐﮭﻨﮓ اﺗﮯ ﻧﺰﻟﮯ
وچ ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺪے ﻧﯿﮟ۔ اﯾﮩہ دواﺋﯿﺎں ،وزن ﮔﮭﭧ ﮐﺮن وچ ﻣﺪد ،ﺷﺮاب ﭘﯿﻨﺎ ﮔﮭﭧ ﮐﺮن ،ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﺣﻤﻞ دے ﺑﺎرے وی
ﻣﺸﻮره دے ﺳﮑﺪے ﻧﯿﮟ اﺗﮯ ﻧﺰﻟﮯ دی وﯾﮑﺴﯿﻦ وی ﻻ ﺳﮑﺪے ﻧﯿﮟ۔

 NHS 111ﯾﺎ ﺑﯿﻮﭘﺎری وﯾﻠﮯ دے ﻋﻼوه آﻻ GP
 NHS 111 NHSدا اک ﻏﯿﺮ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﻤﺒﺮ اے۔ اﯾﮩہ دن دے  24ﮔﮭﻨﮣﮯ ،ﺗﮯ ﺳﺎل دے  365دن دﺳﺘﯿﺎب ﮨﻮﻧﺪا اے۔ ﻟﯿﻨﮉ ﻻﺋﻨﺰ
اﺗﮯ ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﻓﻮﻧﺰ ﺗُﻮں ﻣﻔﺖ ﮐﺎل ﮐﯿﺘﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺪی اے۔ اﯾﮩہ ﺗﺮﺟﻤﮯ دی ﺧﺪﻣﺖ ورﺗﺪا اے ،اﺗﮯ ﺟﯿﮩﮍے ﮐﺎل ﮐﺮن آﻟﮯ
اﻧﮕﺮﯾﺰی ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻮل ﺳﮑﺪے اُوﻧﮩﺎں ﻧُﻮں اﭘﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑہ زﺑﺎن دا ﻧﺎں دﺳﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺪا اے ﺗﺎں ﺟﮯ ﻣﺘﺮﺟﻢ ورﺗﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ۔
 111ﺗﮯ ﮐﺎل ﮐﺮ ﮐﮯ ﺗُﺴﯽ ﺑﮩﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘہ ﺻﻼح ﮐﺎر ﻧﺎل ﮔﻞ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺟﯿﮩﮍا ﺻﺤﺖ دی ﻧﮕﮩﺪاﺷﺖ دے ﻣﺎﮨﺮاں وﻟﻮں
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﺪه اے۔ اوه ﺗﮩﺎڈﯾﺎں ﻋﻼﻣﺘﺎں دی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﺌﯽ ﺗﮩﺎڈے ﮐﻮﻟﻮں واﮨﻮا ﺳﻮال ُﭘﭽﮭﻦ ﮔﮯ اﺗﮯ ﻓﻮری طﻮر ﺗﮯ ﺗﮩﺎﻧﻮں
ﺗﮩﺎڈے ﻟﺌﯽ ودھﯿﺎ ﺗﺮﯾﻦ طﺒﯽ ﻧﮕﮩﺪاﺷﺖ دے ﺑﺎرے آﮔﺎه ﮐﺮن ﮔﮯ۔
ﺟﮯ ﺗﮩﺎﻧﻮں  GPدی ﻟﻮڑ اے ﭘﺮ ﺗﮩﺎڈا  GPدﺳﺘﯿﺎب ﻧﮩﯿﮟ اے)ﺷﺎﻣﯿﮟ/رات ﻧُﻮں ﯾﺎ وﯾﮏ اﯾﻨﮉز ﺗﮯ( ﺗﮯ ﺑﯿﻮﭘﺎری وﯾﻠﮯ دے ﻋﻼوه
آﻟﯽ  GPﺳﺮوس ﺗﯿﮑﺮ رﺳﺎﺋﯽ ﻟﺌﯽ  NHS 111ﺗﮯ ﮐﺎل ﮐﺮو۔
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﮣّﺎں دے ﯾﻮﻧﮣﺲ اﺗﮯ ﻓﻮری ﻋﻼج دے ﻣﺮاﮐﺰ ) Minor Injury Units and Urgent Treatment
(Centres
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﮣّﺎں دے ﯾﻮﻧﮣﺲ اﺗﮯ ﻓﻮری ﻋﻼج دے ﻣﺮاﮐﺰ زﯾﺎده ﺗﺮ ﻣﺎڑﯾﺎں ﻣﻮﮢﯿﺎں ﺳﮣّﺎں اﺗﮯ ﺑﻤﺎرﯾﺎں دا ﻋﻼج ﮐﺮن ﮔﮯ ﺟﯿﮩﮍﯾﺎں
ﻓﻮری ﻋﻼج آﻟﯿﺎں ﮨﻮﻧﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ ﭘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺌﯽ ﺧﻄﺮه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺪﯾﺎں۔ اﯾﮩہ ﮐﭧ ﻟﮕﻦ ،ﮨﮉﯾﺎں ﮢُﮣﻦ ،ﭘﯿﺮ ﻣﮍ ﺟﺎن ،ﮐﮭﺮک) ،ڈﻧﮕﺮاں،
ﮐﯿﮍے ﻣﮑﻮڑﯾﺎں ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﺎں( دے وڈھﻦ ﯾﺎ ڈﻧﮓ ﻣﺎرن ،ﮐﮭﯿﻞ دی ﺳﮣّﺎں ،ﭘﮭﮣﺎں دے اﻧﻔﯿﮑﺸﻨﺰ ،ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﮍن اﺗﮯ ﭼﮭﺎﻟﮯ
ﭘﯿﻦ دی ﺻﻮرت وچ ﻣﺪد دے ﺳﮑﺪے ﻧﯿﮟ۔
اﯾﺪے ﻟﺌﯽ ﭘﮩﻼں ﺗُﻮں ﻣﻼﻗﺎت دا وﯾﻼ ﻟﯿﻦ دی ﻟﻮڑ ﻧﮩﯿﮟ اﺗﮯ اﯾﻨﺎں وﭼﻮں ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﺑﻔﺘﮯ دے ﺳﺖ دن ﮐﮭﻠﮯ رﮨﻨﺪے ﻧﯿﮟ۔
اﭘﻨﮯ ﻧﯿﮍے ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺒﮭﻦ ﻟﺌﯽ  www.nhs.ukﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮو۔
GP
ﻣﻘﺎﻣﯽ ڈاﮐﮣﺮ ،ﺟﯿﻨﺎں ﻧُﻮں  GPوی ﮐﮩﯿﺎ ﺟﺎﻧﺪا اے ،اﭘﻨﯽ ﮐﻤﯿﻮﻧﮣﯽ ُﻧﻮں ﺻﺤﺖ دی ﻧﮕﮩﺪاﺷﺖ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮدے ﻧﯿﮟ اﺗﮯ اُوﻧﮩﺎں
ﮐﻮل ﮔﮭﮣﻮ ﮔﮭﭧ آﮢﮭ ﺳﺎﻻں دی طﺒﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺗﮯ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﮣﯽ دی ڈﮔﺮی ﮨﻮﻧﺪی اے۔ اوه ﻋﺎم طﻮر ﺗﮯ ﺻﺤﺖ دے دوﺟﮯ
ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ دی ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮢﯿﻢ ﻧﺎل ﮐﻢ ﮐﺮدے ﻧﯿﮟ۔
اﯾﮩہ ﺻﺤﺖ دے ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺎرﯾﺎں روﻟﯿﺎں وچ ﻣﺪد ﮔﺎر ﮨﻮ ﺳﮑﺪے ﻧﯿﮟ ﺟﯿﺪے وچ ﮐﻨﺎں دے اﻧﻔﯿﮑﺸﻨﺰ ،ﻧﺰﻟﮯ دﯾﺎں وﯾﮑﺴﯿﻨﺎں،
ﻟِﮏ دی ﭘﯿﮍ ،ﺳﯿﮕﭧ ﭘﯿﻦ ﺗُﻮں ﺟﺎن ﭼﮭﮉاﻧﺎ ،ﺷﺮاب ﭘﯿﻨﺎ ﮔﮭﭧ ﮐﺮﻧﺎ ،دﻣﺎﻏﯽ ﺻﺤﺖ دے روﻟﮯ ﺟﯿﺪاں ﮐہ ڈﭘﺮﯾﺸﻦ ﯾﺎ ﭼﮭﯿﺘﯽ
ﮢﮭﯿﮏ ﻧہ ﮨﻮون واﻟﯿﺎں ﺑﻤﺎرﯾﺎں ﯾﺎ ﺳﮣّﺎں ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﮟ۔ اﯾﻨﺎں ﮐﻮل ﺑﺎﻻں دے ﮐﻠﯿﻨﮏ اﺗﮯ داﺋﯿﺎں وی ﮨﻮﻧﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ۔
ﺗُﺴﯽ ﻓﯿﺮ  GPﻧﺎل ﻣﻞ ﮐﮯ اﭘﻨﮯ طﺒﯽ روﻟﯿﺎں ﺗﮯ ﮔﻞ ﺑﺎت ﮐﺮن ﻟﺌﯽ ﻣﻼﻗﺎت طﮯ ﮐﺮن دے ﻗﺎﺑﻞ ﮨﻮو ﮔﮯ۔  GPsﺗﮩﺎﻧﻮں ﻋﻼج
ﻟﺌﯽ دواﺋﯿﺎں دا ﻧﺴﺨہ دﯾﻦ،ﮐﺴﮯ ﮐﻨﺴﻠﮣﻨﭧ ﻧﺎل ﻣﻠﻦ ،ﮨﺴﭙﺘﺎل دےﮐﻠﯿﻨﮏ ﯾﺎ اﺳﭙﯿﺸﻠﺴﭧ ﻧُﻮں رﯾﻔﺮ ﮐﺮن دے ﻗﺎﺑﻞ وی
ﮨﻮﻧﺪے ﻧﯿﮟ۔

