જૂન મહિનાથી એલ િંગ િોસ્પિટ માાં
બાળકોની સેવાઓમાાં ફેરફાર થશે
એલ િંગ િોસ્પિટ માાં બાળકોની સેવાઓમાાં કેટ ાક ફેરફારો કરવાન ાં નક્કી કરવામાાં આવ્ ાં છે .
આ

ીફ ેટમાાં મખ્ય ફેરફારો વવશે સમજાવવામાાં આવ્ ાં છે િણ 30 જૂન 2016 સધી કૃિા કરી

અગાઉની જેમ સામાન્ય રીતે જ અમારી સેવાઓનો ઉિયોગ કરવાન ાં ચાલ રાખો.
એલ િંગ િોસ્પિટ માાં કાયયરત

એલ િંગ િોસ્પિટ માાં શરૂ થનારી

30 જૂન 2016ના રોજ બાંધ થનારી

રિેનારી સેવાઓ

નવી સેવાઓ

સેવાઓ

તત્કા

કન્સલ્ટન્ટના માગયદશયન િેઠળ

દાખ

િીહિયાહિક રે વિિ એક્સેસ ક્ક્ વનક

માટે નો વોિય

જે ર્ાળકોને 48 કલાકની અંદર

ચાર દૈ નનક નનદાન ર્ેડ સફહત, 16

નનષ્ાાંતને ર્તાવવાની જરૂર હોય

ર્ેડ. હાલ એક સમયે 10થી 12

તેમના માટે જીપીને તરત જ

ર્ાળકોની દદીઓ તરીકે સાંભાળ

નનષ્ાાંતોની ખાસ સલાહ અને

લેવાય છે .

િીહિયાહિક સેવાઅર્બન કેર

સેન્ટર દ્વારા ઉપલબ્ધ.
બિારના દદીઓ માટે સામાન્ય
અને િીહિયાહિક સેવાઓ એટલે કે
ડાયાબર્ટીસ અને અસ્થમા માટે
હોસ્સ્પટલ ક્લલનનલસ તેમજ
કોમ્યુનનટી ક્લલનનલસ.
નોન-ઇમર્જન્સી, ઓછી તીવ્રતાવાળી
િે કે ર સેવાઓ જેવી કે કે ટલીક
સર્જરી, માનનસક સ્વાસ્્ય અને
ફિબિયોથેરપી.

સમયસર અપોઇંટમેંટ્સની
વ્યવસ્થા.
સાઉથિો

થયે ા બાળ દદીઓ

બાળકો માટે વનષણાાંત A&E કે ર
હવે ઇમર્જન્સી ‘ભ ૂરી લાઇટ’વાળી

અને એક્ટનમાાં

એમ્બ્યુલેન્સ ર્ાળકોને એબલિંગ

ખાસબાળકો માટે કનેકક્ટિંગ કેર

હોસ્સ્પટલની A&Eમાાં નહીં લઈ

ઘરની નજીક સેવા ઉપલબ્ધ, જેથી

જાય.

ર્ાળકોને હોસ્સ્પટલમાાં રહેવાની
જરૂફરયાત ઊભી ન થાય.

A&Eમાાં આવનારા ર્ાળકોનુ ાં
નનદાન કરવામાાં આવશે, સ્સ્થર

લચલ્રન્સ કોમ્્વનટી નવસિંગ ટીમ

કરવામાાં આવશે અને જરૂફરયાત

હોસ્સ્પટલમાાં દાખલ થવા અને

મુજર્ સુરબિત રીતે ર્ીજે લઈ

ર્ાળકો માટે કોમ્યુનનટી કેર માટે

જવામાાં આવશે.

એબલિંગ હોસ્સ્પટલમાાં આવવુ.ાં

વધુ માફહતી મે મફહનામાાં ઉપલબ્ધ થશે અને વધુ જા્કારી માટે, મુલાકાત લો
www.healthiernorthwestlondon.nhs.ukઅથવા અમને િોલો કરો @HealthierNWL પર
Gujarati

એ ભ ૂ શો નિીં કે માત્ર િોસ્પિટ ો જ આરોગ્ય સેવાઓ, ઇ ાજ અને સ ાિ
આિતી નથી.
તમારી એનએચએસ સેવાઓ કેવી રીતે મેળવશો
એનએચએસ 111
જ્યારે પ્ તમને સલાહ અથવા આરોગ્ય સેવાઓની જરૂર પડે, પ્ જો તે જીવલે્ ન હોય તો
અને જો તમને તમારા માનનસક સ્વાસ્્ય નવશે ગાંભીર બચિંતા હોય તો તમારે 111 પર િોન કરવો
જોઇએ.

દવાઓ
તમારા સ્થાનનક દવા નવક્રેતા તાલીમર્દ્ધ છે અને અને તમને સામાન્ય સમસ્યાઓ જેવી કે માથાનો
દુખાવો, પેટની સમસ્યાઓ, ખાાંસી અને શરદી માટે ઇલાજ અથવા દવાઓ અને સલાહ આપી શકે
છે .

જીિી અને કોમ્્વનટી સેવાઓ
જીપી અને તેમની ટીમો સમગ્ર પફરવાર માટે શાફરરીક અને માનનસક સ્વાસ્્ય સેવાઓ આપે છે .
એબલિંગ નવસ્તારના જીપી હવે એબલિંગ હોસ્સ્પટલમાાં બચલ્ડ્રન્સ રે નપડ એલસેસ ક્લલનનકની સેવાઓ
મેળવી શકે છે જેમાાં જીપીને ર્ાળકોના સ્વાસ્્ય માટે નનષ્ાાંતોની સલાહ અને નનષ્ાાંતોની
અપોઇન્ટમેન્ટ આપવામાાં આવે છે .

તત્કા

સેવા કેન્રો

એબલિંગ હોસ્સ્પટલમાાં ફદવસના 24 કલાક, અઠવાફડયાના સાત ફદવસ સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે જેમાાં
તત્કાલ પ્ જીવનુાં જોખમ ન હોય તેવી ઇજાઓ જેમ કે નાની વાઢકાપ, હાડકુાં ભાાંગી જવુ,ાં ચેપ
લાગવો અથવા હાડકુાં મચકોડાઇ જવુાં વગેરે માટે સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે .

અકપમાત અને ઇમર્જન્સી (A&E)
A&E મોટી, જીવલે્ બર્મારીઓ અને ઇજાઓવાળા લોકો માટે છે . જો તમે A&E માટે ન આવી
શકતા હો તો એમ્બ્યુલેન્સ માટે 999 ડાયલ કરો.
Gujarati

