வ"ப$% ம'() அவசர சிகி/ைச$ %ைறக2 ம'() 999
பதிலள67பவ8க9:கான ேதைவ >ள68கால$தி? மிக அதிகமாக இA:கிற%
ம'() அவ8க9:கான ேதைவ எ?லா சமயDகள6E) இA:க
ேவFGயதி?ைல. பல ேநாயாள6க2 ேவ( இடDகள6? பா%கா7பாகJ)
வசதியாகJ) சிகி/ைச ெபற LGM), அதாவ% உய"8 கா:>) சிகி/ைச
அள67பத'காக அவசரமாக7 பா8:க ேவFGய நப8கைள வ"ைரவாக7 பா8:க
LGM).
உDக9:> உட?நிைல சOய"?லாம? இAP% அவசர7 பராமO7Q
ேதைவ7பRடா?, நSDக2 பOசீலி:க எFண'ற வ"A7ப$ேத8Jக2 உ2ளன.
உDக2 ேதைவக9:கான சOயான ேசைவைய நSDக2 அVக ேவFGய%
L:கியமா>).
உDக9:> உட?நிைல சOய"?லாம? இAPதா? அ?ல% சிறிய காய)
ஏ'பRGAPதா?, உDக2 உ2X8 மAPதக) ஆேலாசைனையM) சில
மAP%கைளM) வழDக LGM). உDக2 நிைலைம:> வRG?
S
நSDகளாகேவ சிகி/ைச அள6$%:ெகா2ள இ% உதவலா). நSDக2 ேவ(
யாைரயாவ% பா8:க ேவFGய"APதா?, சOயான நபைர7 பா8:க
மAPதா9ந8க9) உDக9:> உதவ LGM).
உDக9:> மிக: க[ைமயான உட?நல:>ைறJ இAPதா?,
ஆேலாசைன:> உDக2 GP-இ\ அEவலக வைல$தள$ைத அ?ல% NHS
111 ஆ\ைலைன நSDக2 அVக ேவF[). நSDக2 இைணயதள$ைத
அVக LGயாவ"Rடா?, ேநரGயாக 111-ஐ அ?ல% GP-அEவலக$ைத
அைழ:கJ).

999 அைழ7பான% உய"A:> ஆப$தான அவசரநிைலகள6? அ?ல%
க[ைமயான காய) ஏ'பRGA:>)ேபா% மR[ேம பய\ப[$த7பட
ேவF[).

மAPதா9ந8க2 எ\ேபா8 மAP%கள6? நிQண8க2 ஆவ8, அவ8க2
உDக9:> NHS மAP%/சீR[:க2 வழDகி உதவ LGM) ம'() சிறிய
உட?நல7 ப"ர/சைனக9:> ஆதரவள6:க LGM). இAம?, சள6,
ெதாFைட7 QF, வய"'($ ெதாPதரJ அ?ல% வலி, ^9:> அ?ல% ப"ற
வலிக2 ேபா\றவ'றி'> அ\ைறய தின) உDக9:> ஆேலாசைன
ம'() சிகி/ைச ேதைவ7ப[)ேபா% அவ8க2 உDக9:> உதவ LGM).
இ% மிகJ) தSவ"ரமாக இA7பத'கான அறி>றிக2 காண7பRடா?,
உDக9:>$ ேதைவயான உதவ"ைய நSDக2 ெப(வைத உ(திெச_ய
மAPதா9ந8க2 சOயான பய"'சி ெப'(2ளா8க2. சில நிக`Jகள6?
உDக9:> அவசரகால மAP% கிைட7பத'>) மAPதா9ந8க2 உதவ
LGM).
பல மAP%:கைடக2 இரJ ெந[ேநர) வைரய"E) ம'() வார இ(தி
நாRகள6E) திறPதிA:கி\றன. நSDக2 நியமன/ சPதி7Q:>7 பதிJ ெச_ய
ேவFGயதி?ைல. உ2X8 மAPதக$ைத நSDக2 இDேக காணலா):
nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy

உDக2 உட?நல) >றி$% உDக9:> >றி7ப"Rட கவைல இAPதா?
நSDக2 ெதாட8Qெகா2ள:aGய Lத? இடமாக உDக2 GP ச8ஜO இA:>).
நSDக2 அவ8க9ைடய வைல$தள) வாய"லாக அ?ல% அவ8கைள$
ெதாைலேபசிய"? அைழ$% நியமன/ சPதி7Q:> L\பதிJ
ெச_%ெகா2ளலா). ேவைல ேநர$தி'> அ7பா? ப"ற ேநரDகள6E), வார

இ(தி நாRக2 ம'() வDகி வ"[Lைற நாRகள6E) aட நியமன/
சPதி7Qகைள அவ8க2 அள6:க LGM).
உDக9:> மAP%/சீR[:க2 ம'() ஒA GP, ெசவ"லி அ?ல%
ப"சிேயாெதரப" வ?Eந8 ேபா\ற சOயான மA$%வ நிQணOடமிAP%
ஆேலாசைனக2 கிைட7பத'> உDக2 GP அEவலக) உதவ"ட LGM).
சில ேநரDகள6? நSDக2 வRைட
S
வ"R[ ெவள6ய"? ெச?ல ேவFGய
அவசிய) aட இA:கா%.
ஆ\GபயாG:>க2 சள6 ம'() ஃ7X ேபா\ற >ள68கால ைவரeக2 மf %
ெசய?ப[வதி?ைல, எனேவ அவ'ைற: ேகRக ேவFடா).

GP நியமன/ சPதி7Qக2 ஒgெவாA வார நாRகள6E) 6.30pm-10pm
மண"க9:> இைடேயM) (ேஹ:ன6 ம'() இலFட\ மாநகர$தி? 8pm),
வார இ(தி நாRகள6E) வDகி வ"[Lைற நாRகள6E) 8am-8pm
மண"க9:> இைடேயM) கிைட:கி\றன.
நSDக2 இல#ட% மாநகர+, ேஹ.ன0, டவ2 ஹா+ெல45, வா6த+
ஃபார54 அ6ல; நி=ஹா+ ப>திகள6? வசி7பவராக இAPதா?,
வழ:க)ேபால ேவைல ேநரDகள6\ ேபா% உDக2 GP அEவலக$ைத
அைழ$% அ?ல% ேவைல ேநர$தி'> அ7பா? ப"ற ேநரDகள6? 111 எ\ற
எFைண அைழ$% இPத நியமன/ சPதி7Qக9:> L\பதிJ
ெச_%ெகா2ளலா).
நSDக2 பா2கி> ம?@+ ேடக%ஹ+, ேஹவA> அ6ல; ெர4பBA4C
ப>திகள6? வசி7பவராக இAPதா?, GP L\பதிJ ைமய ஹாRைல\
இைண7ைப 020 3770 1888 எ\ற எFண"? அைழ$% (8am-8pm மண" வைர
திறPதிA:>)) அ?ல% 24/7 ேநரL) இயD>) NHS 111-ஐ அைழ$% இPத
நியமன/ சPதி7Qக9:> நSDக2 L\பதிJ ெச_%ெகா2ளலா).
இPத i\( மாநகர7 ப>திகள6E) அைமP%2ள பா8கிD சLதாய
மA$%வமைன ம'() ெஹரா?R JR பாலிகிள6ன6: ஆகியவ'றி? உ2ள
எDக2 சLதாய அவசர/ சிகி/ைச ைமயDகள6? சிறிய காயDக2 ம'()

உட?நல: >ைறJக9:கான உதவ"ைய நSDக2 ெபற LGM). இைவ 8am
Lத? 9pm வைர, வார$தி\ ஏj நாRகள6E) திறPதிA:கி\றன. நSDக2 ஒA
நியமன/ சPதி7Q:> L\பதிJ ெச_ய NHS 111-ஐ அைழ:கலா) அ?ல%
L\பதிவ"\றி ெச\றா? கா$திAP% பா8$%:ெகா2ளலா). ஒA GP உட\
நSDக2 L\பதிJ ெச_திA:க ேவFGய அவசியமி?ைல.

அவசரமான ஆனா? உய"A:> ஆப$த'ற மA$%வ$ ேதைவ உDக9:>
இAPதா?, ேநரGயாக வ"ப$% ம'() அவசர/ சிகி/ைச ப"OJ:>/
ெச?லாம? Lதலி? NHS 111 ஆ\ைலன6? அV>வைத
உ(திெச_%ெகா2ளJ). NHS 111 ஆ\ைல\ உடனGயாக உDக9:>
உதவ" வழD>) ம'() ேதைவ7பRடா?, ஒA ^காதார நல நிQண8
உDகைள அைழ7பா8.
NHS 111 ஆ\ைல\ சOயான ேநர$தி? சOயான இட$தி? உDக9:>$
ேதைவயான சிகி/ைச ெப(வைத எள6தா:>கிற%. இPத/ ேசைவ,அவசர
சிகி/ைச ைமயDக2 (அ?ல% L\பதிவ"\றி/ ெச?E) ைமயDக2),
GPக2, மAPதகDக2, அவசரகால ப? மA$%வ/ ேசைவக2 அ?ல% ப"ற
மிக7 ெபாA$தமான உ2X8 ேசைவக2 ேநா:கி ம:க9:> வழிகாRடJ)
LGM).
ேமE), உDக2 அறி>றிக9:> எD> உதவ" ெபற LGM), ெபா%
உட?நல$ தகவ? ம'() ஆேலாசைனைய எ7பG: கF[ப"G:க LGM),
உDக9:>7 பOP%ைர:க7பRட மAP%கள6\ அவசரகால
வ"நிேயாகDகைள எD> ெபற LGM) ம'() ம(பOP%ைரைய எgவா(
ெபற LGM) ேபா\ற வ"வரDகைளM) NHS 111 ஆ\ைல\ உDக9:>$
ெதOவ":கிற%.
111.nhs.uk -ஐ7 பா8ைவய"டJ) / NHS 111 ஆ\ைலைன ேதடJ).

நSDக2 இைணயதள$ைத7 பய\ப[$த LGயாவ"Rடா?, 111-ஐ
அைழ:கJ). NHS 111 உடனGயாக உDக9:> உதவ" ெச_வேதா[ ஒA
^காதார நல நிQணOட) நSDக2 ேப^வைத உ(திெச_M) அ?ல% ஒA
அவசரகால சிகி/ைச ைமய), அவசரகால ப? மA$%வ/ ேசைவ, அ?ல%
GP உட\ நியமன/ சPதி7ைப L\பதிJ ெச_M). ேதைவ7பRடா?, வ"ப$%
ம'() அவசர சிகி/ைச7 ப"Oவ"? ஒA நியமன/ சPதி7Q:>: aட அவ8க2
L\பதிJ ெச_ய LGM).

யாA:காவ% தSவ"ர உட?நல:>ைறJ ஏ'பR[ அ?ல% காயL'(
உய"A:> ஆப$தான k`நிைலய"? அவ8 இAPதா? மR[ேம நSDக2 999-ஐ
அைழ:க ேவF[). உDக9:ேகா அ?ல% ேவ( யாA:காவேதா
மாரைட7Q அ?ல% iைள:>/ ெச?E) இர$தநாள$தி? அைட7Q
ஏ'பRடா? உடனGயாக நSDக2 அைழ:க ேவF[). சாைல வ"ப$% ேபா\ற
அதி8/சிlR[) ச)பவ) ஒAவA:> ஏ'பRடா? அ?ல% தSவ"ரமான
தைல:காய) ஏ'பRGAPதா? நSDக2 999 -ஐ அைழ:க ேவF[).

