Choose Well(চু joেয়ল)
www.nhsdirect.wales.nhs.uk
আপিন যিদ aসুs হেয় পেড়ন বা আহত হন, সেkেt স ক NHS পিরেষবা বেছ নoয়ার জনয্ আপনার িনেদর্ িশকা
জরুরী িভিtক পিরেষবা দােনর িবভাগ (A&E বা 999)
সামানয্ আঘােত পিরেষবা দােনর iuিনট
িজিপ(GP), aসময়কালীন পিরেষবা বা দাঁেতর িচিকত্সা
ফামর্ািসs
NHS Direct Wales
s-তttাবধান

Choose Well(চু joেয়ল) কন?
ei pচারপtিট eকিট সাধারণ িনেদর্ িশকা যা আপনােক ei িসdাn িনেত সাহাযয্ করেব য, কাn NHS পিরেষবািট
বয্বহার করেত হেব।
সরাসির জরুরী িভিtক পিরেষবা দােনর িবভাগ (A&E)-eর কােছ যাoয়ার আেগ ভােলা কের ভেব িনন
Choose Well(চু joেয়ল)বয্বহােরর কারণ:
• বয্s জরুরী িভিtক পিরেষবাগুিল তােদরেক সহায়তা করেত পাের যােদর সবেচেয় জরুরীভােব তা pেয়াজন
• aবশয্pেয়াজনীয় িচিকত্সা সmাবয্ সবেচেয় কম সমেয় pদান করা যেত পাের
• আপিন স ক sােন স ক িচিকত্সািট পেত পােরন
িশশুেদর নাগােলর বাiের eকিট আলমািরেত aবশয্pেয়াজনীয় oষুধগুিল হােতর কােছ psত রাখুন; যমন—
• বয্থা uপশমকারী oষুধ, যমন— পয্ারািসটামল
• ডায়িরয়া- রাধী oষুধ
• িরহাiে শন িম ণ
• বদহজেমর oষুধ
• pাsার
• থােমর্ািমটার
Choking.

াসেরাধ হoয়া। বুেক বয্থা। চােখ
aৈচতনয্ হoয়া। রkপাত। গুরত
ু র
আঘাত।

কেট যাoয়া। কান িকছুর কামেড়
দoয়া। পশীেত টান।

বিম। কােন বয্থা। বয্থাযুk
কািশ। দাঁেত বয্থা।

ডায়িরয়া। সিদর্ । পটখারাপ। মাথা
বয্থা।

জরুরী িভিtক পিরেষবা দােনর িবভাগ (A&E) বা 999
জরুরী িভিtক পিরেষবা দােনর িবভাগ (A&E) খুব aসুs
বা খারাপভােব আহত হoয়া লােকেদর িচিকত্সা করেত পাের।
eকিট pােণর ঝুঁ িকপূণর্ জরুরী পিরিsিত- যমন যিদ কu
গুরুতর aসুs বা আহত হেয় পেড়ন eবং তার জীবেনর ঝুঁ িক
তরী হয় - সেkেt সবসময় আপনার 999 নmের ফান করা
uিচত।

আপিন যখন 999 নmের ফান করেবন, আপনার
কােছ কােনা eয্াmুেলn জরুরী িভিtেত নাo আসেত
পাের। oেয়লশ eয্াmুেলn সািভর্ স-eর িবিভn রকম
কম o scােসবীরা রেয়েছন যারা পিরিsিতর গুরtু
aনুযায়ী আসেবন eবং আপনার িচিকত্সা করেবন।

সামানয্ আঘােত পিরেষবা দােনর iuিনট
সামানয্ আঘােত পিরেষবা দােনর iuিনটগুিল সারা oেয়লস
জুেড় ছিড়েয় আেছ। তারা ছাটখােটা আঘাতগুিলর িচিকত্সা
করেত পাের eবং sাsয্ সংkাn পরামশর্ দান কের।

আপনার িনকটতম সামানয্ আঘােত পিরেষবা দােনর
iuিনেটর িববরেণর জনয্, aনুgহ কের, 0845
46 47 নmের ফান কের বা inারেনেট
www.nhsdirect.wales.nhs.ukeর মাধয্েম NHS Direct Wales-eর
সােথ যাগােযাগ করুন।

িজিপ (GP) eবং আuট aফ আoয়াসর্ বা aসময়কালীন
পিরেষবা
aিফেসর সমেয় aিধকাংশ aসুsতা সংkাn পরামশর্ o
িচিকত্সার জনয্ aনুgহ কের আপনার িজিপ(GP)-র সােথ
যাগােযাগ করুন। aিফেসর সমেয়র বাiের আপনার sানীয়
aসময়কালীন পিরেষবা থেক িজিপ (GP)-র পরামশর্ িনেত
পােরন। aসময়কালীন পিরেষবার সােথ যাগােযােগর জনয্
আপনার িজিপ (GP)-র িনয়িমত নmের বা NHS
Direct Wales- ক 0845 46 47 নmের ফান
করুন।

দাঁেতর িচিকত্সা
পরামেশর্র জনয্ আপনার রিজsাডর্ ডিnেsর সােথ
যাগােযাগ করুন। আপিন যিদ eকজন ডিnেsর
কােছ নাম নিথভু k না কের থােকন eবং আপনার
জরুরী িচিকত্সার pেয়াজন হয়,আপিন NHS
Direct Wales- ক 0845 46 47 নmের
ফান কের জরুরী ডnাল িkিনকগুিল সmেকর্
জানেত পােরন।

ফামর্ািসs
আপনার যিদ সাধারণ কান aসুsতা হয় যার জনয্ eকজন
নাসর্ বা ডাkার দখােনার pেয়াজন নi, সেkেt eকিট
ফামর্াসীেত যান। আপনার sানীয় ফামর্ািসs আপনােক

আপিন যিদ eলাকািটেত বিহরাগত হন, aনুgহ
কের, NHS Direct Wales- ক 0845
46 47 নmের ফান করুন যারা আপনােক যথাযথ
পিরেষবা পাবার িনেদর্ িশকা দেবন।
সাধারণ aসুsতা eবং সগুিলর িচিকত্সার জনয্
pেয়াজনীয় oষুধগুিল সmেকর্ পরামশর্ িদেত
পারেবন। আপনার sাভািবক পুনরাবৃিtমূলক
pসিkপশন শষ হেয় গেলo তারা সহায়তা করেত
পােরন। তারা eছাড়াo আপদকালীন গভর্ িনেরাধক
pদান করেত পােরন।

ু -eর মত uপসগর্?
শরীর খারাপ?
aিনি ত?
সহায়তা pেয়াজন?

NHS Direct Wales
NHS Direct Wales িদেনর 24 ঘ া গাপনীয়তার
সােথ sাsয্ পরামশর্ o তথয্ pদান কের থােক eবং 0845
46 47 নmের ফান কের বা inারেনেট
www.nhsdirect.wales.nhs.uk-eর
মাধয্েম eিট পাoয়া যায়।

আপিন যিদ aসুs হন eবং sাsয্ সংkাn বয্াপাের
আপনার যিদ কান p থােক, NHS Direct
Wales-eর সােথ যাগােযাগ করুন। পিরেষবািট
eছাড়াo আপনােক আপনার sানীয় eলাকার sাsয্
পিরেষবাগুিল সnান করেত সাহাযয্ করেত পাের।

হয্াংoভার। হাঁটু ছু েল যাoয়া।

s-তttাবধান
কাunাের পাoয়া oষুধ িনেয়, pচু র তরল খেয় eবং pচু র
িব াম িনেয় aেনক

aসুsতার িচিকত্সা বািড়েতi করা যায়। খুব
ছাটখােটা aসুsতা o আঘাতগুিলর িচিকত্সার kেt
s-তttাবধানi সবেচেয় ভাল uপায়।

গলায় ঘা। কািশ।
Cough.

Choose Well(চু joেয়ল)
আপিন যিদ না জােনন য কাn িবকlিট বেছ নেবন, aনুgহ কের যাগােযাগ করুন:
NHS Direct Wales
08454647
রাগীর সুরkার জনয্, NHS Direct Wales- ক করা কলগুিল রকডর্ করা হয়।
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

