A&E িডপাট&েম) এবং 999 সাড়াদানকারীেদর শীতকােল অেনক 8বিশ চািহদা থােক এবং সবসময় আবশ>ক হয় না।
ব? 8রাগীেক অন> জায়গায় িনরাপেদ ও CাDেE>র সােথ িচিকৎসা Gদান করা যায়, যার মােন হল জীবন রIাকারী
িচিকৎসা Gদােনর জন> যােদরেক 8দখার Gেয়াজন হয় তােদরেক আেরা Kত 8দখা যায়।
যিদ আপিন অসুM 8বাধ কেরন এবং আপনার জরOির 8সবার Gেয়াজন হয়, তাহেল আপনার িবেবচনা করার জন>
8বশ িকছQ িবকR রেয়েছ। আপনার Gেয়াজন অনুযায়ী সSক পিরেষবায় 8দখােনা আপনার জন> UরOVপূণ&।
যিদ আপিন অসুM 8বাধ কেরন অথবা আপনার 8কােনা 8ছাটখােটা আঘাত 8লেগ থােক, তাহেল আপনার Mানীয়
ফােম&িস পরামশ& ও িকছQ ওষQ ধ Gদান করেত পারেব। এ[ আপনােক বািড়েত বেসই িনেজ িনেজ আপনার অবMার
িচিকৎসা করেত সাহায> করেব। এছাড়াও যিদ আপনার অন> কাউেক 8দখােনার Gেয়াজন হয়, তাহেল ফাম&ািস^রা
আপনােক সSক ব>ি_েক 8দখােত সহায়তা করেত পারেবন।
যিদ আপনার আেরা 8বিশ UরOতর অসুMতা থােক, তাহেল আপনার উিচত পরামেশ&র জন> আপনার িজিপ
G>াক[েসর ওয়েবসাইট অথবা NHS 111 অনলাইন 8দখা। যিদ আপিন ই)ারেনট অ>াে`স করেত না পােরন,
তাহেল সরাসির 111 নaের অথবা আপনার িজিপ G>াক[েসর কােছ কল করOন।
999 নaের bধQ জীবেনর জন> ঝQঁিকপূণ& জরOির অবMা অথবা UরOতর আঘাতGািeর 8Iেf কল করা উিচত।

ফাম&ািস^রা হেলন ওষQ ধ িবেশষg যারা আপনােক এনএইচএস 8Gসিhপশেনর ব>াপাের সাহায> করার পাশাপািশ
8ছাটখােটা CাM> সংhাi উেjেগর ব>াপাের সহায়তা Gদান করেত পারেবন। তারা আপনার যখন পরামশ& ও
িচিকৎসার Gেয়াজন হয় 8সই িদন সাহায> করেত সIম, 8যমন কািশ, ঠাlা, গলা ব>থা, 8পেটর সমস>া অথবা ব>থা,
মচেক যাওয়া এবং অন>ান> ব>থার িচিকৎসার ব>াপাের।

যিদ উপসগ& 8থেক এ[েক আেরা UরOতর িকছQ বেল মেন হয়, তাহেল আপিন যােত আপনার Gেয়াজনীয় সাহায> পান
8সটা িনিmত করার জন> ফাম&ািসে^র সSক GিশIণ রেয়েছ। িকছQ 8Iেf ফাম&ািস^রা আপনােক জরOির ওষQ ধ
পাওয়ার 8Iেfও সাহায> করেত পােরন।
ব? ফাম&ািস^ অেনক রাত পয&i ফােম&িস 8খালা রােখন এবং সeাহােiও 8খালা রােখন। আপনার অ>াপেয়)েম)
8নওয়ার Gেয়াজন 8নই। আপিন nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy Sকানায় এক[ Mানীয়
ফােম&িস খQ ঁেজ িনেত পারেবন।

যিদ আপনার CাM> িনেয় আপনার িবেশষ 8কােনা উেjগ থােক তাহেল সাধারণভােব আপনার উিচত সবার আেগ
আপনার িজিপ সাজ&ািরর সােথ 8যাগােযাগ করা। আপিন তােদর ওেয়বসাইেট অথবা তােদরেক 8ফান কের
অ>াপেয়)েম) বQ ক করেত পারেবন। তারা কম&ঘoার বাইের অন> সমেয় এবং সeাহােi এবং ব>াংেকর ছQ[র
িদনUেলােতও অ>াপেয়)েম) িদেত পােরন।
আপনার িজিপ 8পশাজীবী আপনােক 8Gসিhপশেনর ব>াপাের অথবা সSক 8মিডেকল 8পশাজীবী, 8যমন িজিপ, নাস&
বা িফিজওেথরািপে^র সােথ পরামশ& করার ব>াপাের সহায়তা করেত পােরন। কখেনা কখেনা আপনার হয়েতা বািড়
8থেক 8বর হওয়ারও Gেয়াজন হেব না।
শীতকালীন ভাইরাস 8যমন সpদq ও rু এর জন> অ>াsবােয়া[ক ওষQ ধ কাজ কের না তাই 8সUেলা 8দওয়ার জন>
বলেবন না।

সeােহর িদনUেলােত সt>া 6.30টা 8থেক 10টা পয&i (হ>াকিন ও লuন িস[েত 8টা পয&i) এবং সeাহােi ও
ব>াংেকর ছQ[র িদনUেলােত সকাল 8টা 8থেক রাত 8টা পয&i িজিপ এর সােথ অ>াপেয়)েম) 8নওয়া যােব।
যিদ আপিন িস# অব ল'ন , হ*াকিন, টাওয়ার হ*ামেলট, ওয়ালথাম ফের5 অথবা িনউহ*ােম বসবাস কেরন
তাহেল আপিন বরাবেরর মতই কম&ঘoার সমেয় আপনার িনেজর িজিপ G>াক[েসর কােছ কল কের অথবা কম&ঘoার
বাইের অন> সমেয় 111-এ কল কের অ>াপেয়)েম) বQ ক করেত পারেবন।

যিদ আপিন বা7ক8ং অ*া' ড*ােগনহাম, হ*ােভিরং বা =রডি>েজ বসবাস কেরন, তাহেল আপিন 020 3770 1888
নaের িজিপ হাব বQ িকং হটলাইেন (সকাল 8টা 8থেক রাত 8টা পয&i 8খালা থাকেব) কল কের অথবা 24/7 NHS
111-এ কল কের অ>াপেয়)েম) বQ ক করেত পারেবন।
এই িতন[ বেরােত আপিন বাpকqং কিমউিন[ হাসপাতাল এবং হ>ারv উড পিলিwিনেক জরOির িচিকৎসা
8কDUেলােত 8ছাটখােটা জখম ও অসুMতার জন>ও সাহায> yহণ করেত পারেবন। এUেলা সeােহ সাত িদন, সকাল
8টা 8থেক রাত 9টা পয&i 8খালা থােক। আপিন এক[ অ>াপেয়)েম) বQ ক করেত NHS 111-এ কল করেত পােরন
অথবা সরাসির উপিMত হেয় 8দখােনার জন> অেপIা করেত পােরন। আপনার 8কােনা িজিপ এর কােছ িনবিtত
থাকার Gেয়াজন 8নই।

যিদ আপনার জরOির িকz জীবেনর জন> ঝQঁিকপূণ& নয় এমন 8কােনা 8মিডেকল সাহােয>র Gেয়াজন থােক, তাহেল
সরাসির A&E এ যাওয়ার আেগ Gথেম NHS 111 অনলাইন িভিজট করেত ভQলেবন না। NHS 111 অনলাইন
আপনােক তাৎIিণকভােব সাহায> করেব এবং Gেয়াজন হেল, একজন CাM>েসবা 8পশাজীবী আপনােক কল
করেবন।
NHS 111 অনলাইন আপনার জন> সSক সমেয় সSক জায়গায় Gেয়াজনীয় িচিকৎসা পাওয়ােক সহজতর কের।
এই পিরেষবা[ 8লাকজনেক জরOির িচিকৎসা 8কD (অথবা সরাসির উপিMত হওয়ার িচিকৎসা 8কD), িজিপ,
ফােম&িস, জরOির 8ড)াল পিরেষবা অথবা অন>ান> উপযQ _ Mানীয় পিরেষবার কােছ যাওয়ার িনেদ&শনাও Gদান করেত
পাের।
এছাড়াও NHS 111 অনলাইন আপনার উপসগ&Uেলার জন> 8কাথা 8থেক সাহায> yহণ করেত হেব, িকভােব সাধারণ
CাM> সংhাi তথ> খQ ঁেজ িনেত হেব, আপনার 8Gসিhপশেনর ওষQ ধUেলার জরOির সরবরাহ 8কাথা 8থেক সংyহ
করেত হেব এবং িকভােব পুনরায় 8Gসিhপশন িনেত হেব, ইত>ািদ তথ> জানােত পাের।
111.nhs.uk Sকানায় যান অথবা NHS 111 অনলাইন অনুসtান করOন।

যিদ আপিন ই)ারেনট ব>বহার করেত না পােরন, তাহেল 111 নaের কল করOন NHS 111 তাৎIিণকভােব
আপনােক সাহায> করেব এবং আপিন যােত একজন CাM>েসবা 8পশাজীবীর সােথ কথা বলেত পােরন অথবা 8কােনা

জরOির িচিকৎসা 8কেD, জরOির 8ড)াল পিরেষবায়, বা িজিপ-এর সােথ অ>াপেয়)েম) িনেত পােরন তা িনিmত
করেব। Gেয়াজন হেল তারা এমনিক আপনার জন> A&E-8তও অ>াপেয়)েম) বQ ক কের িদেত পাের।

আপনার bধQ তখনই 999 নaের কল করা উিচত যিদ 8কউ UরOতরভােব অসুM বা আঘাতGাe হয় এবং তােদর
জীবন ঝQঁিকেত থােক। যিদ আপনার অথবা অন> 8কােনা ব>ি_র হাট& অ>াটাক বা 8{াক হেয় থােক তাহেল আপনার
উিচত তাৎIিণকভােব কল করা। যিদ 8কউ বড় ধরেনর আঘাত পান, 8যমন সড়ক দুঘ&টনা ঘেট অথবা মাথায়
UরOতর আঘাত পান তাহেলও আপনার উিচত 999 নaের কল করা।

