A&E ਿਵਭਾਗ ਅ' 999 ਉ)ਤਰਦਾਤਾ ਸਰਦੀਆਂ ਿਵ1ਚ ਕਾਫੀ ਿਜਆਦਾ ਮ7ਗ 8 ਅਨuਭਵ ਕਰ; ਹਨ ਅ' ਹਮ=ਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਲAੜ ਨਹC
ਹu7ਦੀ D। ਕਈ ਮਰੀਜF ਦਾ ਸuਰ1ਿਖਅਤ ਢ7ਗ ਨਾਲ ਅ' ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ ਿਕ' ਹAਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ D, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ D
ਿਕ ਉਨJF ਲAਕF 8 ਜਲਦੀ ਨਾਲ ;ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ D ਿਜਨJF 8 ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲ= ਇਲਾਜ ਲਈ ਤuਰ7ਤ ;ਖ= ਜਾਣ ਦੀ ਲAੜ ਹu7ਦੀ
D।
ਜ= ਤuਸC ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸLਸ ਕਰ ਰਹ= ਹA ਅ' ਤਤਕਾਲ ;ਖਭਾਲ ਦੀ ਲAੜ D ਤF ਤuਹਾਡ= ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸ' ਕਈ ਿਵਕਲਪ ਹu7;
ਹਨ। ਇਹ ਮਹ1ਤਵਪLਰਨ D ਿਕ ਤuਸC ਆਪਣੀਆਂ ਲAੜF ਲਈ ਸਹੀ ਸ=ਵਾ ' ਜਾਓ।
ਜ= ਤuਸC ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸLਸ ਕਰ; ਹA ਜF ਮਮLਲੀ ਸ1ਟ ਲ1ਗੀ D, ਤF ਤuਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮ=ਸੀ ਸਲਾਹ ਅ' ਕuਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਪ=ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ D। ਇਹ ਘਰ ਿਵਖ= ਆਪਣ=-ਆਪ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਵ1ਚ ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ D।
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਸਹੀ ਿਵਅਕਤੀ 8 ਿਦਖਾਉਣ ਿਵ1ਚ ਵੀ ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕ; ਹਨ, ਜ= ਤuਹਾ8 ਿਕਸ= ਹAਰ 8 ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲAੜ
ਹu7ਦੀ D।
ਜ= ਤuਹਾ8 ਿਜਆਦਾ ਗ7ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹu7ਦੀ D, ਤF ਤuਹਾ8 ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣ= ਜੀਪੀ TUਕਿਟਸ ਦੀ ਵUਬਸਾਈਟ ਜF ਐਨਐਚਐਸ
111 ਆਨਲਾਈਨ ' ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ D। ਜ= ਤuਸC ਇ7ਟਰਨWਟ ਤਕ ਪਹu7ਚ Tਾਪਤ ਨਹC ਕਰ ਸਕ; ਹA, ਤF ਿਸ1ਧਾ 111 ਜF ਆਪਣ=
ਜੀਪੀ TUਕਿਟਸ 8 ਕਾਲ ਕਰA।
ਇ1ਕ 999 ਕਾਲ ਦਾ ਿਸਰਫ ਜੀਵਨ 8 ਜAਖਮ ਿਵ1ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜF ਗ7ਭੀਰ ਸ1ਟF ਲਈ ਹੀ ਉਪਯAਗ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ D।

ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਿਵ1ਚ ਮਾਹਰ ਹu7; ਹਨ ਜA ਐਨਐਚਐਸ ਨuਸਿਖਆਂ ; ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਮLਲੀ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਿਚ7ਤਾਵF ਲਈ
ਸਮਰਥਨ ; ਨਾਲ ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕ; ਹਨ। ਉਹ ਉਦZ ਮਦਦ ਕਰਨ ; ਯAਗ ਹu7; ਹਨ ਜਦZ ਤuਹਾ8 ਉਸ ਿਦਨ ਸਲਾਹ ਅ'
ਇਲਾਜ ਦੀ ਲAੜ ਹu7ਦੀ D, ਿਜਵ[ ਿਕ ਖFਸੀ, ਸਰਦੀ, ਗਲ= ਦੀ ਖਰਾਸ਼, ਿਢ1ਡ ਦੀ ਸਮ1ਿਸਆ ਜF ਪੀੜ, ਮਰAੜ ਅ' ਹAਰ ਦਰਦF।

ਜ= ਲ1ਛਣ ਸuਝਾਅ ਿਦ7; ਹਨ ਿਕ ਕuਝ ਿਜਆਦਾ ਗ7ਭੀਰ D, ਤF ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਕAਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਿਸਖਲਾਈ ਹu7ਦੀ
D ਿਕ ਤuਹਾ8 ਉਹ ਮਦਦ ਿਮਲ= ਿਜਸ ਦੀ ਤuਹਾ8 ਲAੜ D। ਕuਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵ1ਚ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦਵਾਈ Tਾਪਤ ਕਰਨ
ਿਵ1ਚ ਵੀ ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕ; ਹਨ।
ਕਈ ਫਾਰਮ=ਸੀਆਂ ;ਰ ਰਾਤ ਤਕ ਅ' ਹਫ' ; ਅ7ਿਤਮ ਿਦਨF 8 ਵੀ ਖu1ਲJੀਆਂ ਰਿਹ7ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤuਹਾ8 ਅਪ]ਇ7ਟਮ^ਟ ਦੀ ਲAੜ ਨਹC
ਹu7ਦੀ D। ਤuਸC ਇਸ ਪ' ' ਇ1ਕ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮ=ਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕ; ਹA: nhs.uk/service-search/pharmacy/finda-pharmacy

ਤuਹਾਡੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਆਮਤ]ਰ ' ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਥF ਹAਣੀ ਚਾਹੀਦੀ D ਿਜ1ਥ= ਤuਸC ਸ7ਪਰਕ ਕਰਨਾ D ਜ= ਤuਹਾ8 ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰ=
ਕAਈ ਖਾਸ ਿਚ7ਤਾ D। ਤuਸC ਉਨJF ਦੀ ਵUਬਸਾਈਟ ' ਜF ਉਨJF 8 ਫAਨ ਕਰਨ ਦuਆਰਾ ਅਪ]ਇਟ
7 ਮ^ਟ ਬu1ਕ ਕਰ ਸਕ; ਹA। ਉਹ ਦਫਤਰੀ
ਸਮ[ ਤZ ਬਾਅਦ ਅ' ਹਫ' ; ਅ7ਿਤਮ ਿਦਨF ਅ' ਬ^ਕ ਦੀਆਂ ਛu1ਟੀਆਂ 8 ਵੀ ਅਪ]ਇ7ਟਮ^ਟF ਦੀ ਪ=ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕ; ਹਨ।
ਤuਹਾਡੀ ਜੀਪੀ TUਕਿਟਸ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ=ਸ਼=ਵਰ ਿਜਵ[ ਿਕ ਜੀਪੀ, ਨਰਸ ਜF ਿਫਜ਼ੀਓਥUਰ=ਿਪਸਟ ਨਾਲ ਨuਸਿਖ਼ਆਂ ਜF ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ=
ਿਵ1ਚ ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ D। ਕਈ ਵਾਰ ਤuਹਾ8 ਘਰ ਛ1ਡਣ ਦੀ ਵੀ ਲAੜ ਨਹC ਹAਵ=ਗੀ।
ਐਂਟੀਬਾਯAਿਟਕਸ ਸਰਦੀ ਅ' ਫਲL ਵFਗ ; ਸਰਦੀ ; ਵਾਇਰਸF ' ਕ7ਮ ਨਹC ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰa ਉਨJF ਲਈ ਨਾ ਕਹA।

ਜੀਪੀ ਅਪ]ਇ7ਟਮ^ਟF ਹਰ ਹਫ' ; ਕ7ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 8 ਸ਼ਾਮ ; 6.30 - ਰਾਤ ; 10 ਵਜ= (Dਕਨੀ ਅ' ਿਸਟੀ ਆਫ ਲ7ਡਨ
ਿਵ1ਚ ਰਾਤ ; 8 ਵਜ=) ; ਿਵ1ਚ, ਅ' ਹਫ' ; ਅ7ਿਤਮ ਿਦਨF ਅ' ਬ^ਕ ਦੀਆਂ ਛu1ਟੀਆਂ 8 ਸਵ=ਰ= 8 - ਰਾਤ 8 ਵਜ= ; ਿਵ1ਚ ਉਪਲਬਧ
ਹu7ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ= ਤuਸC ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ, ਹੈਕਨੀ, ਟਾਵਰ ਹੈਮਲੇਟਸ, ਵਾਲਥਮ ਫੋਰੈਸਟ ਜਾਂ ਨਿਊਹੈਮ ਿਵ1ਚ ਰਿਹ7; ਹA ਤF ਤuਸC ਕ7ਮਕਾਜੀ ਸਮ[
; ਦ]ਰਾਨ ਆਮਤ]ਰ ' ਆਪਣੀ ਖuਦ ਦੀ ਜੀਪੀ TUਕਿਟਸ 8 ਕਾਲ ਕਰa ਜF ਦਫਤਰੀ ਸਮ[ ਤZ ਬਾਅਦ 111 ' ਕਾਲ ਕਰa ਇਨJF
ਅਪ]ਇ7ਟਮ^ਟF 8 ਬu1ਕ ਕਰ ਸਕ; ਹA।
ਜ= ਤuਸC ਬਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਗਨਹੈਮ, ਹੈਵਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਡਬ੍ਰਿਜ ਿਵ1ਚ ਰਿਹ7; ਹA ਤF ਤuਸC 020 3770 1888 (ਸਵ=ਰ= 8 - ਰਾਤ 8
ਵਜ= ਤਕ ਖu1ਲJਦਾ D) ' ਜੀਪੀ ਹਬਸ ਬuਿਕ7ਗ ਹAਟਲਾਈਨ ' ਕਾਲ ਕਰa ਜF ਐਨਐਚਐਸ 111 ' 24/7 ਕਾਲ ਕਰa ਇਨJF
ਅਪ]ਇ7ਟਮ^ਟF 8 ਬu1ਕ ਕਰ ਸਕ; ਹA।

ਇਨJF ਿਤ7ਨ ਨਗਰF ਿਵ1ਚ ਤuਹਾ8 ਬਾਰਿਕ7ਗ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅ' ਹ=ਰAਲਡ ਵuਡ ਪAਲੀਕਲੀਿਨਕ ਿਵਖ= ਸਾਡ= ਸਮuਦਾਏ '
ਤਤਕਾਲ ਇਲਾਜ aਂਦਰF ਿਵਖ= ਮਮLਲੀ ਸ1ਟF ਅ' ਿਬਮਾਰੀਆਂ ; ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ D। ਇਹ ਹਫ' ; ਸ1ਤ ਿਦਨ, ਸਵ=ਰ=
8 - ਰਾਤ 9 ਵਜ= ਤਕ ਖu1ਲJ= ਰਿਹ7; ਹਨ। ਤuਸC ਅਪ]ਇ7ਟਮ^ਟ ਬu1ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਐਚਐਸ 111 ' ਕਾਲ ਕਰ ਜF ਆ a ;ਖ= ਜਾਣ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕ; ਹA। ਤuਹਾ8 ਜੀਪੀ ; ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀ' ਜਾਣ ਦੀ ਲAੜ ਨਹC ਹu7ਦੀ D।

ਜ= ਤuਹਾ8 ਤਤਕਾਲ ਪਰ ਜੀਵਨ 8 ਜAਖਮ ਿਵ1ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲAੜ ਹu7ਦੀ D, ਤF ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤuਸC ਿਸ1ਧਾ A&E
' ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਹਲF ਐਨਐਚਐਸ 111 ਆਨਲਾਈਨ ' ਜF; ਹA। ਐਨਐਚਐਸ 111 ਆਨਲਾਈਨ ਤuਹਾਡੀ ਉਸ= ਵ=ਲ= ਮਦਦ
ਕਰ=ਗੀ ਅ' ਜ= ਲAੜ ਹu7ਦੀ D, ਤF ਇ1ਕ ਿਸਹਤ ;ਖਭਾਲ ਪ=ਸ਼=ਵਰ ਤuਹਾ8 ਕਾਲ ਕਰ=ਗਾ।
ਐਨਐਚਐਸ 111 ਆਨਲਾਈਨ ਤuਹਾਡ= ਲਈ ਸਹੀ ਸਮ[ ' ਸਹੀ ਥF ' ਉਸ ਇਲਾਜ 8 Tਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ D ਿਜਸ
ਦੀ ਤuਹਾ8 ਲAੜ ਹu7ਦੀ D। ਸ=ਵਾ ਲAਕF 8 ਤਤਕਾਲ ਇਲਾਜ aਂਦਰF (ਜF ਵਾਕ-ਇਨ aਂਦਰF), ਜੀਪੀ, ਫਾਰਮ=ਸੀਆਂ, ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਦ7ਦF ਦੀਆਂ ਸ=ਵਾਵF ਜF ਹAਰ ਿਜਆਦਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸ=ਵਾਵF ਿਵ1ਚ ਵੀ ਭ=ਜ ਸਕਦੀ D।
ਐਨਐਚਐਸ 111 ਆਨਲਾਈਨ ਤuਹਾ8 ਇਹ ਵੀ ਦ1ਸ ਸਕਦੀ D ਿਕ ਆਪਣ= ਲ1ਛਣF ਲਈ ਮਦਦ ਿਕ1ਥZ Tਾਪਤ ਕਰਨੀ D, ਆਮ
ਿਸਹਤ ਸਬ7ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅ' ਸਲਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਿਕਵ[ ਕਰਨੀ D, ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪLਰਤੀ ਿਕ1ਥZ
Tਾਪਤ ਕਰਨੀ D ਅ' ਨuਸਖ= 8 ਦuਬਾਰਾ ਿਕਵ[ Tਾਪਤ ਕਰਨਾ D।
111.nhs.uk ' ਜਾਓ / NHS 111 online ਦੀ ਖAਜ ਕਰA।

ਜ= ਤuਸC ਇ7ਟਰਨWਟ ਦਾ ਉਪਯAਗ ਨਹC ਕਰ ਸਕ; ਹA, ਤF 111 ' ਕਾਲ ਕਰA। ਐਨਐਚਐਸ 111 ਤuਹਾਡੀ ਉਸ= ਵ=ਲ= ਮਦਦ ਕਰ=ਗੀ
ਅ' ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ=ਗੀ ਿਕ ਤuਸC ਿਕਸ= ਿਸਹਤ ;ਖਭਾਲ ਪ=ਸ਼=ਵਰ ; ਨਾਲ ਗ1ਲJ ਕਰ; ਹA ਜF ਿਕਸ= ਤਤਕਾਲ ਇਲਾਜ aਂਦਰ,
ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦ7ਦF ਦੀ ਸ=ਵਾ, ਜF ਜੀਪੀ ਿਵਖ= ਤuਹਾਡੀ ਇ1ਕ ਅਪ]ਇ7ਟਮ^ਟ 8 ਬu1ਕ ਕਰ=ਗੀ। ਉਹ A&E ਿਵਖ= ਵੀ ਤuਹਾਡੀ ਇ1ਕ
ਅਪ]ਇ7ਟਮ^ਟ ਬu1ਕ ਕਰ ਸਕ; ਹਨ ਜ= ਜ਼ਰLਰੀ ਹAਵ=।

ਤuਹਾ8 999 ' ਿਸਰਫ ਤF ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ D ਜ= ਕAਈ ਗ7ਭੀਰ ਰLਪ ਿਵ1ਚ ਿਬਮਾਰ D ਜF ਸ1ਟ ਲ1ਗੀ D ਅ' ਉਨJF ਦੀ
ਿਜ7ਦਗੀ ਜAਖਮ ਿਵ1ਚ ਹA ਸਕਦੀ D। ਤuਹਾ8 ਉਸ= ਵ=ਲ= ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ D ਜ= ਤuਹਾ8 ਜF ਿਕਸ= ਹAਰ ਿਵਅਕਤੀ 8 ਿਦਲ ਦਾ ਦ]ਰਾ
ਜF ਸਟeAਕ ਪU ਿਰਹਾ D। ਤuਹਾ8 999 ' ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ D ਜ= ਿਕਸ= 8 ਇ1ਕ ਵ1ਡਾ ਸਦਮਾ ਪਹu7ਿਚਆ D, ਿਜਵ[ ਿਕ ਸੜਕ
ਦuਰਘਟਨਾ ਜF ਇ1ਕ ਗ7ਭੀਰ ਿਸਰ ਦੀ ਸ1ਟ ਲ1ਗੀ D।

