ਵੈ ਸਟ ਯੌ ਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਹੈ ਰੋਗੇ ਟ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ

GP ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇ ਮਹਾਂ ਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ GP ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ ਖੁੱਲਹੇ੍ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਮਹਾਂ ਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਈ ਹੈ । GP ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸਾਂ ਨੇ ਲੌ ਕਡਾਊਨ ਦੌ ਰਾਨ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ,
ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸੰ ਕ੍ਰਮਣ ਕੰ ਟਰੋ ਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇ ਲੋੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸਾਂ ਹੁ ਣ ਕਿਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਪ੍ ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ (ਟ੍ ਰਾਈਏਜ) ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ?

ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਪ੍ ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਟ੍ ਰਾਈਏਜ) ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਹਰ
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਖੇ ਜਾਣ ਦੀ

ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨਿਸਟ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ
ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ GP ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਸੀ,
ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ
ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ?

GP ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ ਸਟਾਫ, ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ (ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ) ਟੀਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਹਿਮ
ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ
ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪ੍ ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਟ੍ ਰਾਈਏਜ) ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਨਿਪੁੰਨ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ :
• ਇੱ ਕ ਫ਼ੋ ਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ
• ਇੱ ਕ ਵੀਡੀਓ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ
• ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮੇ ਸੀ ਤੋ ਂ ਮਦਦ ਦੀ

ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ GP ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੁ ਣ ਕਈ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸਡ
ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇ ਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰ
ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ

ਮੈ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਵਿੱ ਚ ਹਮੇ ਸ਼ਾ 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਡੀ GP
ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮੇ ਸੀ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣ 'ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਮੇ ਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱ ਟਾਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰ ਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ
111.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ
111 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ।

ਆਮ ਲੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ
www.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਛੋ ਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱ ਭ�ੋ:
nhs.uk/service-search/ﬁnd-a-pharmacy/

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱ ਖੋ
ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਹੁ ਤ ਦਬਾਅ ਹੇ ਠ ਹਨ, ਪਰ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਹੇ ੍ ਹੋ ਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇ ਖਭਾਲ, ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ , ਸਹੀ ਸਮੇ ਂ 'ਤੇ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ, ਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ।

ਇਕੱ ਠੇ ਅਸੀਂ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਚੁਣ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ

