
  خدمات تک رہنمائی
 

يہاں متعدد قسم کی طبی نگہداشت اور بچوں اور خاندانوں کے لئے خدمات دستياب ہيں۔ ديکهيں کہ کون سی خدمت يا پيشہ ور 
 فرد آپ کی مدد کے لئے سب سے بہتر ہے۔

 ذاتی نگہداشت
استعمال کرتے ہوئے اور خوب آرام کر بہت سی بيماريوں کا عالج اپنے فارماسسٹ کی طرف سے بغير نسخہ کے لی ہوئی دوا 

کے گهر ميں ہی کيا جا سکتا ہے۔ بہت معمولی بيماريوں اور چوڻوں کا عالج کرنے کے لئے ذاتی نگہداشت بہترين انتخاب ہے۔ 
 پر يا اپنے جی پی کو کال کريں۔ NHS 111اگر آپ ابهی بهی فکرمند ہيں تو 

111 
آپ کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے تو کسی ديگر طبی خدمت تک جانے  اگر آپ سمجهتے ہيں کہ دن يا رات کے دوران

کو کال کرنے سے آپ کی رہنمائی سيدهے اس مقامی خدمت تک کی جائے گی  NHS 111پر کال کريں۔  NHS 111سے پہلے 
کال کرنا مفت  دن دستياب ہے اور اسے 365گهنڻے، سال ميں  24جو سب سے بہتر طريقہ سے آپ کی مدد کرسکے۔ يہ دن ميں 

 :پر کال کرنا چاہئے NHS 111ہے، موبائل سے کال کرنے سميت۔ آپ کو 
 جب آپ کو فوری مدد درکار ہو ليکن يہ جان ليوا نہ ہو۔• 
 کی کسی ديگر فوری نگہداشت کی خدمت سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ NHSيا  A&Eجب آپ سمجهتے ہوں کہ آپ کو • 
 اوقات کار کے عالوه کا وقت ہو۔جب آپ کے جی پی کی سرجری کے • 
 جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ طبی مدد کے لئے کسے کال کريں۔• 
 اگر کوئی ايسا مقامی جی پی نہ ہو جسے کال کر سکيں۔• 

 فارماسسٹ
آپ کے مقامی فارماسسٹ زياده تر عام طبی مسائل سے متعلق صالح فراہم کرسکتے ہيں۔ وه دوائيں اور ديگر طبی مصنوعات 

 ز کرسکتے اور دے سکتے ہيں۔ سپرمارکيڻوں ميں اکثر فاماسسٹ ہوتے ہيں اور بہت سے دير تک کهلے ہوتے ہيں۔ تجوي

 Uwww.nhs.ukU ديکهيں، جہاں آپ خدمت شناخت کننده پا سکتے ہيں جو آپ کے قريب ترين عالقہ ميں فارميسی تالش کرنے ميں
 مدد کرے گا۔آپ کی 

 
معمولی بيماريوں سے متعلق ايک اسکيم چالتی ہے جس تک آپ اپنی مقامی فارميسی کے واسطہ سے رسائی حاصل  NHSمقامی 

کر سکتے ہيں۔ کچه مقامی فارميسياں يہ خدمت مہيا کرتی ہيں ليکن اگر وه نہ کرتی ہوں تو آپ کی رہنمائی کسی ايسی فارميسی کی 
ا کرتی ہو۔ آپ کهانسی، زکام، گلے ميں تکليف، درد اور درجۂ حرارت، آنکه کے معمولی انفيکشن، سر طرف کر سکتی ہيں جو ايس

کی جوں اور ديگر بہت سی چيزوں سميت متعدد بيماريوں کے ضمن ميں رازدارانہ مراجعہ کے لئے اپنے مقامی فارماسسٹ سے 
ب ہے اور اگر آپ اپنے نسخوں کے لئے ادائيگی نہيں سال سے اور اس سے زياده کے لئے دستيا 1مل سکتے ہيں۔ يہ اسکيم 

 کرتے ہيں تو دی جانے والی کوئی بهی دوا مفت ہے۔
 

 ) ڈاکڻر(جی پی 
آپ کو کسی مقامی جی پی کے يہاں رجسڻريشن کرانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کو ديگر خصوصی خدمات کی ضرورت ہو تو 

ں دے سکتا ہے جن کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کو صحيح سمت ميں آپ کا جی پی صالح دے سکتا ہے، آپ کو ايسی دوائي
رہنمائی کر سکتا ہے۔ آپ کو عام طور پر اپوائنڻمنٹ لينے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ فکرمند ہوں تو تمام جی پی کسی بچہ کو 

 جلدی ديکهيں گے۔

پر اوقات کار کے عالوه کی جی پی  NHS 111 بجے شام کے بعد، اختتام ہفتہ اور عوامی چهڻيوں کے دن آپ 6.30ايام ہفتہ ميں 
 سروس کو کال کر سکتے ہيں۔

http://www.nhsdirect.nhs.uk/


 معائنہ کار صحت
اس وقت آپ کا تعاون کرنے کے لئے معائنہ کار صحت دستياب ہيں جب آپ کو ان کی ضرورت ہو۔ وه آپ سے گهر پر مالقات 

کريں گے اور آپ کو بتا سکيں گے کہ اضافی کريں گے يا کلينک ميں آپ کو ديکهيں گے۔ وه آپ کو تعاون اور صالح کی پيشکش 
مدد کہاں سے مل سکتی ہے، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو۔ وه اس ڻيم کا حصہ ہيں جو ابتدائی سالوں کے دوران آپ کا تعاون 

 کرنے کے لئے دستياب ہے۔

ائی دنوں ميں سب سے بہتر آپ کی دايہ طبی نگہداشت کی وه پيشہ ور فرد ہو سکتی ہے جو آپ اور آپ کے چهوڻے بچہ کو ابتد
 طور پر جانتی ہو۔ وه دوده پالنے سے متعلقہ کسی بهی پريشانی کے ضمن ميں مدد کر سکتے ہيں۔

 مراکز اطفال
مراکز اطفال خاندانوں کے لئے وه دوستانہ ماحول ہيں جو آپ کے بچہ کی صحت اور نشو و نما سے متعلق اس وقت تک تعاون 

ں تک کہ وه اسکول جانا شروع کر ديں۔ سرگرميوں ميں شامل ہيں ڻهہرنے اور کهيلنے کے سيشن، اور صالح فراہم کرتے ہيں يہا
شير خوار بچوں کو دوده پالنے ميں مدد دينے والے گروپ اور پيرنڻنگ کے سيشن۔ وه آپ کی رہنمائی ديگر مقامی طبی اور 

ی حاصل کرنے کے لئے خاندانوں کو پيدائش کے سماجی معاونتی خدمات تک بهی کر سکتے ہيں۔ فراہم کرده خدمات تک رسائ
 فورا بعد اپنے مقامی مرکز اطفال ميں اندراج کرانے کی ضرورت ہے۔

 دانت کے ڈاکڻر
يقينی بنائيں کہ آپ کسی دانت کے ڈاکڻر سے مستقل بنياد پر ملتے رہيں۔ ابتدا ہی ميں اپنے بچہ کا اندراج اپنے دانت کے ڈاکڻر کے 

 يں بات کريں اور اپوائنڻمنٹ ميں انهيں اپنے ساته لے جائيں۔يہاں کرانے کے بارے م

 Uwww.nhs.ukUاپنا قريب ترين دانت کا ڈاکڻر پانے کے لئے ديکهيں 
 

 پر کال کريں۔ NHS 111اوقات کار کے عالوه کے دانت کے ڈاکڻر کے بارے ميں معلومات کے لئے 
 

A&E  999اور 
  ليوا ہنگامی حاالت کے لئے۔ فوری، جان

A&E  ايسی ايمرجنسی خدمات ہيں جو صرف اس وقت استعمال کی جانی چاہئيں جب چهوڻے اور بڑے بچوں کو بہت  999اور
زياده چوٹ لگی ہو يا ان ميں سنگين بيماری کی عالمات دکهائی ديتی ہوں۔ يہ دم گهڻنے يا سانس لينے سے متعلق پريشانياں، بے 

يٹ کا شديد درد، کم گيلے نيپيز ہو سکتے ہيں جو پانی کی کمی کا پتہ ديتے ہوشی يا ماحول سے بے خبری، ليا گيا زہر يا گولياں، پ
 ہيں۔
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