রযষলফায রফফযণ ুরিকা
স্বাস্থ্যষফা এফং রু ও রযফায রফলয়ক প্রচু য রযষলফা আষে। ককান রযষলফা ফা কাদায ফযরি
আনায াাষমযয জনয কযা মাচাই কযুন।
রনষজয মত্ন রনষজ কনওয়া
ফু অুখ আনায পাভমারষেয কাে কেষক ককনা ওবায দয কাউন্টায (ডািাষযয রফধান োড়া)
ওলুধ রদষয় রচরকত্া কষয এফং প্রচু য রফশ্রাভ রনষয় ফারড়ষে রচরকত্া কযা মায়। অরে েু চ্ছ অুখ
এফং জখষভয জনয কযা রচরকত্া র রনষজয মত্ন কনওয়া। আরন েখনও রচরিে োকষর,
NHS 111 ফা আনায রজরষক কর কযুন।
111

আনায রদষন ফা যাষে জযুরয াাষমযয দযকায ষর আনায NHS 111-কক কর কযা উরচে
অনয ককানও স্বাস্থ্য রযষলফায কাষে মাওয়ায আষগ। NHS 111-এ কর কযষর আনাষক াষোষে
স্থ্ানীয় রযষলফায কাষে াঠিষয় কদওয়া ষফ মাযা আনাষক কযা াাময রদষে াযষফ। এই
রযষলফা রদষন 24 ঘন্টা, ফেষয 365 রদন াওয়া মায় এফং এখাষন কর কযায জনয টাকা রাষগ
না, কভাফাইর কপান কেষক কযষরও। আনায NHS 111-কক কর কযা উরচে:
• মখন আনায দ্রুে াাময দযকায রকন্তু ো জীফননাী নয়।
• মখন আরন ভষন কষযন আনায A&E ফা অনয NHS জযুরয রযষলফায কাষে মাওয়া দযকায।
• মখন আনায রজরয ডািাযখানা ফন্ধ োষক।
• মখন আরন জাষনন না ডািারয াাষমযয জনয কাষক কর কযষফন।
• আনায মাওয়ায ভে একজন স্থ্ানীয় রজর না োকষর।
পাভমারে
আনায স্থ্ানীয় পাভমারে অরে প্রচররে অুখগুররয জনয যাভম রদষে াষযন। োযা ওলুধ এফং
অনয স্বাস্থ্যজরনে ণয রদষে াযষফন। ুায ভাষকম টগুররষে চযাচয পাভমারে োষক এফং োষদয
ভষধয অষনষক কফর যাে মমি কখারা োষক।
www.nhs.uk ওষয়ফাইট

কদখুন কমখাষন আরন রযষলফা করাষকটয াষফন মা আনাষক আনায
রনকটেভ পাষভমর খুষঁ জ কষে াাময কযষফ।
স্থ্ানীয় NHS একটি নগণয অুষখয রিভ চারায় এফং কই ুরফধা আরন আনায স্থ্ানীয় পাষভমরয
ভাধযষভ কষে াষযন। রকেু স্থ্ানীয় পাষভমর এই রযষলফা কদয় রকন্তু োযা না রদষে াযষর োযা
আনাষক অনয একটি পাষভমরষে াঠাষে াষয মাযা এই রযষলফা কদয়। আরন আনায স্থ্ানীয়
পাভমারষেয াষে কদখা কযষে াষযন অষনক অুষখয উয কগান যাভম কনওয়ায জনয কমভন
কার, ঠান্ডা রাগা, গরা খুখু, ফযো ও জ্বয, কচাষখয কোটখাষটা ংক্রভণ, ভাোয উকুন এফং
আযও অষনক রকেু। এই রিভ 1 ফেয এফং োয কফর ফয়ষয ফাচ্চাযা কষে াষয এফং ফ
ওলুধ রফনাভূষরয কদওয়া য় মরদ আরন ডািাষযয রফধাষনয জনয টাকা না কদন।

রজর (ডািায/রচরকত্ক)
একজন স্থ্ানীয় রজরয কাষে আনাষক নাভ করখাষে ষফ। আনায রজর আনাষক যাভম রদষে
াষযন, আনায প্রষয়াজনীয় ওলুধ রদষে াষযন এফং আনায রফষলজ্ঞ রযষলফা দযকায ষর
আনাষক ঠিক রদা রদষে াষযন। আনাষক াধাযণবাষফ একটি অযাষয়ন্টষভন্ট কযষে ষফ।
আরন রচরিে োকষর কর রজর একজন ফাচ্চাষক দ্রুে যীক্ষা কযষফ।
কাভফায কেষক ুক্রফায ষন্ধয 6.30-এয ষয, প্তাাষি এফং যকারয েুটিয রদনগুররষে আরন
NHS 111-এ রজর আউট-এপ-আওয়াম রযষলফাষক কর কযষে াষযন।
স্বাস্থ্যকভী
স্বাস্থ্যকভীযা মখনই আনায দযকায ষফ ায়ো কদষফন। োযা আনায ফারড়ষে ফা একটি
ডািাযখানায় আনায ষে কদখা কযষফন। োযা ায়ো এফং যাভম কদন এফং ফরষে াষযন
আরন ককাোয় অরেরযি াাময কষে াষযন আনায দযকায ষর। োযা একটি দষরয দয
মাযা ফাচ্চায শষফ আনাষক ায়ো কযষফন।
আনায ধাত্রী স্বাস্থ্যষফা কাদায ফযরি ষে াষযন রমরন প্রষফয য আনায এফং আনায
রুয রফলষয় ুষযাুরয ওয়ারকফার। োযা খাওয়াষনায কম ককানও ভযায জনয াাময কযষে
াষযন।
রুষকন্দ্রগুরর
রুষকন্দ্রগুররষে রযফায ায়ক রযষলফা োষক কমখাষন আনায রুয স্বাস্থ্য এফং রফকাষয জনয
ায়ো ও যাভম াওয়া মায় োযা িু ষর বরেম না ওয়া মমি। কামমকরাষয ভষধয োষক কে
অযান্ড কে অরধষফন, ইনপযান্ট রপরডং ায়ো কগাষ্ঠী এফং িান রারন-ারন কযায অরধষফন।
এোড়া োযা আনাষক অনয স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য এফং াভারজক ায়ো রযষলফাগুররয কাষেও াঠাষে
াষয। প্রদত্ত রযষলফাগুরর াফায জনয প্রষফয ঠিক ষযই রযফাযষদয োষদয স্থ্ানীয় রুষকষন্দ্র
নাভ করখাষে ষফ।
দাঁষেয ডািায
রনয়রভে কডনটিেষক(দাঁষেয ডািাযষক) কদখাষে বু রষফন না। আনায কডনটিষেয াষে ুযষু ে
আনায ফাচ্চায নাভ করখাষনায জনয আষরাচনা কযুন এফং আনায অযাষয়ন্টষভষন্টয ভষয় োষদয
ষে রনষয় মান।
আনায রনকটেভ কডরন্টষেয ন্ধাষনয জনয www.nhs.uk ওষয়ফাইট কদখুন।
ফন্ধ োকায ভষয় কডরন্টষেয েষেযয জনয,

NHS 111-এ

কর কযুন।

A&E এফং 999

োত্ক্ষরণক, জীফননাী জযুরয অফস্থ্ায জনয।
A&E ও 999 র

আত্কারীন রযষলফা মা ুধু েখন ফযফায কযা উরচে মখন রু এফং

ফাচ্চাযা গুযে
ু য আে য় ফা জটির অুষখয রক্ষণ কদখায়। এগুরর ষে াষয দভ আটকাষনা ফা
শ্বষনয অুরফধা, অজ্ঞান ষয় মাওয়া ফা জ্ঞান াযাষনা, রফল ফা টযাফষরট কনওয়া, েরষষট চযভ
ফযাো, কভ ংখযক কবজা নযার ভাষন রডাইষেন(রনযুদন)।

