Ealing Hospital ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜੂਨ
ਵਿਿੱ ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ
Ealing Hospital ਵਿਿੱ ਚ ਬਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੀਫਲੈ ਟ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਪਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ 2016 ਤਿੱ ਕ
ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ।
ਜੋ ਸੇਿਾਿਾਂ Ealing Hospital ਵਿਖੇ

Ealing Hospital ਦੀਆਂ ਨਿੀਆਂ

ਜੋ ਸੇਿਾਿਾਂ 30 ਜੂਨ 2016 ਨੂੂੰ ਬੂੰ ਦ ਹੋ

ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ

ਸੇਿਾਿਾਂ

ਜਾਣਗੀਆਂ

ਬਾਲ ਵਚਵਕਤਸਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਤੁਰੂੰਤ

ਸਲਾਹਕਾਰ-ਵਨਰਦੇਵਿਤ ਬਾਲ

ਬਾਲ ਭਰਤੀ ਰੋਗੀ ਿਾਰਡ

ਦੇਖਭਾਲUrgent Care Centre

ਵਚਵਕਤਸਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ Rapid Access

16 ਿੈਡ, ਿਾਰ ਦਦਿ ਦੇ ਜਾਂਿ ਵਾਲੇ ਿੈਡਾਂ

(ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ) ਵੱ ਲੋਂ ਦਦੱ ਤੀ

Clinic (ਤੀਬਰ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਲੀਵਨਕ)

ਸਮੇਤ। ਵਰਤਮਾਿ ਦਵੱ ਿ ਦਕਸੇ ਵੀ ਇੱ ਕ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਕਸੇ ਮਾਹਰ ਿੰ ਦਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ

ਵਾਰ ਦਵੱ ਿ ਭਰਤੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਿੱ ਦਿਆਂ ਲਈ 48 ਘੰ ਦਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

10 ਤੋਂ 12 ਿੱ ਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ

ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦਮਆਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਚਵਕਤਸਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ
ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਡਾਇਦਿਟੀਜ ਅਤੇ
ਅਸਥਮਾ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਲੀਦਿਕ ਅਤੇ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਕਲੀਦਿਕ।
ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਘਿੱ ਟ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ
ਿਾਲੀਆਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਸਰਜਰੀ, ਮਾਿਦਸਕ ਦਸਹਤ ਅਤੇ
ਦਿਦਜਓਥੈਰੇਪੀ।

ਤੱ ਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰ ਿ ਿਾਲ GP ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਮਾਹਰ ਅਤੇ A&E ਦੇਖਭਾਲ
ਂ ੁਲੈਂਸਾਂ ਹੁਣ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘blue light’ ਐਿ

ਸਾਊਥਹਾਿੱਲ (Southall) ਅਤੇ

ਿੱ ਦਿਆਂ ਿੰ Ealing Hospital ਦੇ

ਐਕਟਨ (Acton) ਵਿਿੱ ਚ ਬਾਲਸੂੰ ਚਾਲਨ

A&E ਦਵਖੇ ਿਹੀਂ ਦਲਜਾਵੇਗੀ।

ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
ਿੱ ਦਿਆਂ ਿੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱ ਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਿਾ ਿੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੇ
ਿੇੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ।

A&E ਦਵਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਿਕ ਜਾਂਿ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ,
ਸਟੈਿਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰਪ ਿਾਲ
ਟਰਾਂਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

Children’s Community
Nursing Team (ਬਾਲ ਸਮੁਦਾਇਕ
ਨਰਵਸੂੰ ਗ ਟੀਮ)
ਿੱ ਦਿਆਂ ਲਈ Ealing Hospital ਤੋਂ
ਭਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਵੱ ਿ ਜਾਣਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਈ ਦਵੱ ਿ ਉਪਲਿਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਲਕੁਲ ਿਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.healthiernorthwestlondon.nhs.ukਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ @HealthierNWL ਤੇ ਸਾਨੂੂੰ ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ
Punjabi

ਇਹ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ ਵਕ ਇਹ ਕੇਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ,
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਵਕ ਆਪਣੀਆਂ NHS ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕਿੇਂ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਹੈ
NHS 111
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਦਿਦਕਤਸਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਪਰੰ ਤ ਇਹ ਜੀਵਿ ਲਈ ਖਤਰਾ ਿਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਿੰ ਆਪਣੀ ਮਾਿਦਸਕ ਦਸਹਤ ਿਾਰੇ ਿਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਦ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰ 111 ਡਾਇਲ ਕਰਿਾ
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰਮੈਸੀਜ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਿਕ ਿਾਰਮਾਦਸਸਟ ਕਾਿੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਆਮ ਸਮੱ ਦਸਆਵਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਜਵੇਂ ਦਸਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਦਸਆਵਾਂ, ਖੰ ਘ
ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ।

GP ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਿਾਿਾਂ
GP ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਿਦਸਕ ਦਸਹਤ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਸਮੱ ਦਸਆਵਾਂ ਲਈ ਪਰੇ ਪਦਰਵਾਰ ਲਈ
ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ।
Ealing ਖੇਤਰ ਦਵੱ ਿ GP ਦੀ ਹੁਣ Ealing Hospital ਦਵਖੇ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦੇ Rapid Access Clinic ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਿ
ਹੈ, ਉਹ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦੀ ਦਸਹਤ ਿਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ GP ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ
ਹਿ।

Urgent Care Centres (ਤੁਰੂੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ)
Ealing Hospital ਦਵੱ ਿ ਦਦਿ ਦਵੱ ਿ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹ਼ਿਤੇ ਦਵੱ ਿ ਸੱ ਤ ਦਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਿਾਂ ਿਾਲਗਾਂ ਅਤੇ
ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਜਹਿਾਂ ਿੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰੰ ਤ ਜੀਵਿ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ
ਸਦਥਤੀ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਮਾਮਲੀ ਜ਼ਖਮ, ਹੱ ਡੀ ਟੁੱ ਟਣਾ, ਸੰ ਕਰਮਣ ਅਤੇ ਮੋਿ।

ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (A&E)
A&E ਵੱ ਡੀਆਂ, ਜੀਵਿ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱ ਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀਦੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਂ ੁਲੈਂਸ ਲਈ ਇੱ ਕ A&E ਡਾਇਲ 999 ਲਈ ਮੌਜਦ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਐਿ
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