এক� ভজভপ-রি রিভজস্টাি কিুন
এ�টি GP রিথ্যা�নির িান্ নিবনন্ত হওয়া আপিান�
রিনয়াজনির িময় িঠি� পনরচয্শা কপনত িাহাযথ্য �রনব।
ইংেথ্যানন্ডর কয ক�উ এ�টি GP রিথ্যা�নির িান্ করনজস্টার
�রনত এবং পনরচয্শা োি �রনত পানরি - এরজিথ্য আপিার
ঠি�ািা বা অনিবািি অবস্ার রিমার, আইনে বা NHS
িম্বনরর রিনয়াজি কিই।
ন�িানব করনজস্টার �রনবি তা জািনত এখানি
যাি nhs.uk/nhs-services/gps/
how-to-register-with-a-gp-surgery

উ� িাখুন
রীতে আবহাওয়া স্ানস্থ্যর ন�েমু িমিথ্যান� আরও খারাপ
�রনত পানর এবং এমিন� গুররুতর জটিেতার িৃ� �রনত
পানর, নবনরে �নর যনি আপনি 65 বা তার অনধ� বয়িী হি
অ্বা যনি আপিার িীঘ্শনিনির ক�ানিা স্াস্থ্য িমিথ্যা ্ান�।
উ� করনখ িানো ্া�া এখি আনগর কচনয়ও অনধ�
গুররুত্বপপূর্শ। আগামী মািগুনের জিথ্য ন�েমু পরামর্শ:
•
•
•
•
•

যনি পানরি আপিার ঘরন� �মপনক্ 18°C (65°F)
তাপমা�ায় গরম রাখমুি - আপিার মপূখথ্য বিার ররুমন�
ন�েমু ো অনধ� উ� রাখনত পানরি
হাইন�ে ্া�মুি - িারা নিি রিচমু র পনরমানর গরম
পািীয় এবং জে পাি �ররুি
িানো খাি - উ�, পমু��র খাবার নিনয় পপূরর �ররুি
িনরিয় ্া�মুি - ররীনরর পয্শাপ্ উ�তা উৎপন্ন �রা
নিন�ত �রনত চোনিরা �রনত ্া�মুি
কেয়ানরং গুররুত্বপপূর্শ – কবর �নয়�টি পাতো
কপারান�র কেয়ার পরনে আপনি এ�টি পমুররু
কেয়ানরর কপারান�র কচনয় অনধ� গরম ্া�নবি,
�ারর কেয়ারগুনে উ� বাতািন� আেন� রানখ।

গরম �রার খরনচ িহায়তা নহিানব আপনি ির�ানরর �াে
ক্ন� অিমুিাি পাওয়ার অনধ�ারী হনত পানরি। ির�ানর নস্কম
িম্পন�্শ আরও জািনত simpleenergyadvice.org.uk এবং
gov.uk/browse/benefits/heating এ যাি

North Central London
Clinical Commissioning Group

আপনাি ওেুরধি ক্যাভবরনট রচক কিুন
এই রীনত রি�ত ্া�মুি এবং আপিার ওেমুনধর �থ্যানবনিে নরস্ট�
�ররুি। আপনি করিিনরিপরি ো়ো ওেমুধ বথ্যবহার �নর ঘনর বনিই
�ানর এবং গো বথ্য্ার মনতা িাধারর কোেখানো অিমুনখর
নচন�ৎিা �রনত পানরি।
আপনি NHS অথ্যাপ nhs.uk/nhs-app অ্বা GP
অিোইি পনরনেবা nhs.uk/nhs-services/gps/
using-online-services বথ্যবহার �নর নজনপ িাজ্শানর বা
িানম্শনিনত িা নগনয়ই আপিার পমুিরাবৃত্ত করিিনরিপরনির অে্শার
�রনত পানরি।

অন্যান্য রলারকরদি রখয়াল িাখুন
বয়স্ক রিনতনবরী, বন্মু বান্ব এবং পনরবানরর িিিথ্যনির রীত�ানে
ন�েমু ো অনতনরক্ত িাহানযথ্যর রিনয়াজি হনত পানর। কযাগানযানগ
্া�মুি এবং নিন�ত �ররুি কয যনি তারা �নয়�নিি বান়ের
বাইনর কযনত িা পানরি তারজিথ্য তানির �ানে পয্শাপ্ িামগ্ী ও
করিিনরিপরনির ওেমুধ রনয়নে।
েমু টির নিিগুনোনত যনি তানির িহায়তার ির�ার হয় যখি
নজনপ রিথ্যা�টিি এবং িানম্শনি বন্ ্ান� এবং তারা বমুঝনত
পারনেি িা কয ন� �রা উনচত, কিই িময় NHS 111 িাহাযথ্য
�রনত পানর। 111.Nhs.uk এ যাি বা 111-এ �ে �ররুি।

এই রীরি িারলা
থাকুন

বারন্ট, ক্যামরেন, এনভফ�, হ্যাভিভ�
এবং ইেভলংটরনি বাভে�ারদি িথ্য
এবং পভিরেবা

NHS 111

GP পরিষেবা

জরুরী কিন্তু প্রাণঘাতী অসুখ বা আঘাত না হয়ে থাকলে,
111.nhs.uk এ ভিজিট করুন বা ম�োবাইল এবং ল্যান্ডলাইন
থেকে 111 নম্বরে বিনামূল্যে কল করুন। পরিষেবাটি 24 ঘন্টা,
সপ্তাহের সাত দিন উপলব্ধ রয়েছে।

উত্তর সেন্ট্রাল লন্ডনের পাঁচটি বর�ো জুড়ে GP হাবগুলিতে সপ্তাহে
সাত দিন সন্ধ্যায় এবং সপ্তাহান্তে জিপি অ্যাপয়েন্টমেন্ট উপলব্ধ
থাকে: বার্নেট, ক্যামডেন, এনফিল্ড, হ্যারিঞ্জি এবং ইসলিংটন

প্রশিক্ষিত উপদেষ্টারা আপনার জরুরী প্রয়োজনে সঠিক
চিকিৎসা পরিসেবা লাভ করতে সাহায্য করবে এবং আপনাকে
স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের কাছে পাঠাতে পারেন বা আপনাকে
একটি জরুরী চিকিৎসা কেন্দ্র, জরুরী ডেন্টাল পরিষেবা, জিপি,
ফার্মাসি বা অন্য আরও ক�োন�ো উপযুক্ত স্থানীয় পরিষেবাতে
যেতে নির্দেশ দিতে পারেন।
প্রাণঘাতী আঘাত বা পরিস্থিতি যেমন হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হলে
A&E তে যান বা 999 এ কল করুন।

আপনার ফার্মাসিস্টকে জিজ্ঞাসা করুন
আপনার স্থানীয় ফার্মাসিস্ট আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের
প্রয়�োজনীয়তা ছাড়াই ডায়রিয়া, নাক দিয়ে জল পড়া, বা
বেদনাদায়ক কাশি বা মাথাব্যথার মত�ো সাধারণ অবস্থার জন্য
প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ সম্পর্কে বন্ধু ত্বপূর্ণ, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
দিতে পারেন।
প্রেসক্রিপশন বিতরণের পাশাপাশি, ফার্মাসিস্টরা জরুরি
গর্ভ নির�োধক এবং অসংযমতার সামগ্রী সরবরাহ করা সহ বিভিন্ন
পরিষেবা প্রদান করে।
আপনার কাছাকাছি একজন ফার্মাসিস্ট খুঁজে পেতে এখানে যান
nhs.uk/find-a-pharmacy

আমাদের GP হাবগুলিতে অভিজ্ঞ GP এবং নার্স কর্মীরা
রয়েছেন যারা ছ�োটখাট�ো আঘাত এবং অসুস্থতা থাকা প্রাপ্তবয়স্ক
ও শিশুদের মূল্যায়ন এবং চিকিৎসা প্রদান করেন৷
হাবগুলি ক�োথায় অবস্থিত এবং কীভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক
করা যায় তা জানতে, অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট
দেখুন: northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
gp-hubs-evening-and-weekend-appointments/

জরুরী ডেন্টাল পরিসেবা
আপনার যদি দাঁতের জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তাহলে
আপনার স্বাভাবিক ডেন্টাল প্র্যাকটিসের সাথে য�োগায�োগ
করুন। তারা আপনাকে দেখতে পারেন বা আপনাকে একটি
জরুরী ডেন্টাল কেয়ার পরিষেবাতে পাঠাতে পারেন।
আপনার যদি সবসময় দেখান�োর মত�ো দন্তচিকিৎসক না থাকে,
তাহলে আপনি ক�োথায় জরুরী পরিচর্যা পেতে পারেন সে বিষয়ে
পরামর্শের জন্য NHS 111-এর সাথে য�োগায�োগ করুন।

মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা
আপনি যদি উদ্বিগ্ন হন, কম বা কিছুটা অপ্রীতিকর ব�োধ করেন,
তাহলে কথা বলার থেরাপি সম্পর্কে আপনার জিপি প্র্যাকটিসের
সাথে য�োগায�োগ করুন। আপনার GP আপনাকে সাহায্য করতে
এখানে রয়েছে - শারীরিক এবং মানসিকভাবে - এবং আপনাকে
সঠিক পরিষেবায় পাঠাতে পারে।
আপনি এভরি মাইন্ড ম্যাটারস ওয়েবসাইটে আপনার মানসিক
স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার যত্ন নেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং
প্র্যাকটিকাল টিপস লাভ করতে পারেন: nhs.uk/everymind-matters

আপনি বা আপনার ক�োন�ো প্রিয়জন যদি মানসিক স্বাস্থ্য
সংকটের সম্মুখীন হন তাহলে আপনি আপনার স্থানীয় NHS
মানসিক স্বাস্থ্য হেল্পলাইনে 24-ঘন্টার পরামর্শ এবং সহায়তার
জন্য কল করতে পারেন। য�োগায�োগের তথ্যের জন্য, এখানে
যান: northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
getting-help-in-mental-health-crisis

অভিভাবক এবং পরিচর্যাকারী জন্য পরামর্শ
আপনি যদি এই শীতে আপনার সন্তানের শারীরিক বা মানসিক
স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হন তাহলে কখন এবং ক�োথায় একজন
স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারের সাহায্য নিতে হবে সে সম্পর্কে NHS
নর্থ সেন্ট্রাল লন্ডন ক্লিনিক্যাল কমিশনিং গ্রুপের ওয়েবসাইটে
তথ্য পেতে পারেন: northcentrallondonccg.nhs.uk/
my-health/covid-19/staywellthiswinter

আপনার র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়ান
COVID-19 এর সম্পূর্ণ টিকা নেওয়া এবং ফ্লু জ্যাব নেওয়া
আপনাকে এবং আপনার আশেপাশে থাকা ল�োকেদের রক্ষা
করতে সাহায্য করবে। টিকাকরণ সম্পর্কে লেটেস্ট পরামর্শ দেখুন
এখানে northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
covid-19

