ஈலிங் மருத்துவமனையில்

குழந்னைகளுக்காை சேனவகள் ஜூன்
மாைம் மாறுகின்றது

ஈலிங் மருத்துவமனையில் குழந்னைகளுக்காை சேனவகளில் ேில
மாற்றங்கனள சமற்ககாள்வைற்குத் ைிட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்ைத் துண்டுப் பிரசுரம் முக்கிய மாற்றங்கனளப் பற்றி விவரிக்கின்றது,
ஆைால் ஜூன் 30, 2016 வனர எங்களது சேனவகனள நீ ங்கள் வழக்கம்
சபாலத் கைாடர முடியும்.
ஈலிங் மருத்துவமனையில்

ஈலிங் மருத்துவமனைக்காை

ஜூன் 30, 2016 அன்று

அவேரகாலப் பராமரிப்பு

ஆசலாேகர் ைனலனமயிலாை

குழந்னைகளின் உள்சநாயாளி

மமயத்தால் வழங்கப்படுகின்ற

அணுகல் மருத்துவகம்

16 படுக்மககள், இதில் நான்கு

சிகிச்மச.

மருத்துவமரப் பார்க்க நவண்டிய

கைாடர்ந்து இடம்கபறக் கூடிய
சேனவகள்

னமயம்அவசரகாலப் பராமரிப்பு
குழந்மதகளுக்கான அவசர

கபாது மற்றும் குழந்னை

மருத்துவ கவளிசநாயாளிச்
சேனவகள்

இதில் நீரிழிவு நநாய் மற்றும்
ஆஸ்துமாவுக்கான

மருத்துவமமன மருந்தகங்கள்

மற்றும் சமுதாய மருந்தகங்கள்
உள்ளடங்கும்.

சில அறுமவச்சிகிச்மசகள்,

மனநலம் மற்றும் பிசிநயாததரபி
நபான்றஅவேரமில்லாை,

குனறவாை கடுனம ககாண்ட
பகல் சநர பராமரிப்புச்
சேனவகள்

புைிய சேனவகள்

குழந்னை மருத்துவ வினரவு
48 மணி நநரத்துக்குள் சிறப்பு

நதமவயுள்ள குழந்மதகளுக்காக
வல்லுநர்கள் ஆநலாசமன

மற்றும் நநரம் குறிக்கப்பட்ட
சந்திப்பு முன்பதிவுகமள

விமரவாக அணுகுவதற்குத்
நதமவயான GPக்கமள
வழங்குதல்.

குழந்னைகளுக்காை இனைப்புப்
பராமரிப்பு கேௌைாலில்

பூர்வாங்கத் ைிட்டம் மற்றும்
நடவடிக்னக

இல்லத்மத ஒத்த பராமரிப்மப
வழங்குதல், குழந்மதகள்

மருத்துவமமனயில் தங்க

நவண்டியதற்கான சாத்தியத்மதக்
குமறத்தல்.

குழந்னைகளின் ேமுைாய
வளர்ப்பு அைி

குழந்மதகளுக்கான

மருத்துவமமன மற்றும்
சமுதாயப் பராமரிப்பில்
நசர்வதற்கு ஈலிங்

மருத்துவமமனக்குச் தசல்லுதல்.
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நிறுத்ைப்படும் சேனவகள்

வார்டு

நாள் மதிப்பீட்டுக்கான
படுக்மககள்

உள்ளடங்கும்.தற்சமயம் ஒநர
நநரத்தில் 10 முதல் 12

குழந்மதகள் உள்நநாயாளிகளாக
கவனித்துக்

தகாள்ளப்படுகிறார்கள்.
குழந்னை மருத்துவ வல்லுநர்
A&E பராமரிப்பு

இனிநமல் குழந்மதகமள ஈலிங்
மருத்துவமமனயின் A&E-க்கு
அமழத்துச் தசல்வதற்கு

அவசரகால ‘நீல விளக்கு’

ஆம்புலன்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்பட
மாட்டாது.

A&E-க்கு வரும் குழந்மதகள்
மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டு,

ஒருநிமலப்படுத்தப்பட்டு,

நதமவக்நகற்ப பாதுகாப்பாக

இடமாற்றம் தசய்யப்படுவார்கள்.

கூடுதலான தகவல்கள் நம மாதத்தில் கிமடக்கும், மற்றும் சமீ பத்திய
தகவல்கள் அமனத்மதயும் அறிந்துதகாள்வதற்கு,

பார்மவயிடவும் www.healthiernorthwestlondon.nhs.ukஅல்லது @HealthierNWL
இல் எங்கமளப் பின்ததாடருங்கள்

இது கவறுமசை உடல்நலப் பராமரிப்பு, ேிகிச்னேகள்
மற்றும் ஆசலாேனை ஆகியவற்னற வழங்குகின்ற

மருத்துவமனை மட்டுமல்ல என்பனை மறந்துவிடாைீர்கள்.
உங்களுனடய NHS சேனவகனள எவ்வாறு கபறுவது
என்பனை அறிந்துககாள்ளுங்கள்
NHS 111
உயிருக்கு ஆபத்தில்லாத பிரச்சமனக்கான ஆநலாசமன அல்லது மருத்துவச்
சிகிச்மச உங்களுக்குத் நதமவப்படும்நபாதும், மற்றும் உங்களுமடய

மனநலம் ததாடர்பாக உங்களுக்கு அவசரப் பிரச்சமன ஏதாவது இருந்தால்
நீங்கள் 111 என்ற எண்ணில் அமழக்க நவண்டும்.

மருந்ைகங்கள்
உங்களுமடய உள்ளூர் மருந்தாளுநர் நன்கு பயிற்சி தபற்றுள்ளார். அவர்

தமலவலி, வயிற்றுக் நகாளாறுகள், இருமல் மற்றும் சளி நபான்ற பல்நவறு
தபாதுவான பிரச்சமனகளுக்கு ஆநலாசமன வழங்குவார் மற்றும்
மருந்துகமளநயா அல்லது சிகிச்மசகமளநயா வழங்குவார்.

GP-க்கள் மற்றும் ேமுைாயச் சேனவகள்
தமாத்தக் குடும்பத்தினரின் உடல்நல மற்றும் மனநலப் பிரச்சமனகளுக்காக
GP-க்களும் அவர்களுமடய குழுவினரும் பலவமகயான நசமவகமள
வழங்குகின்றனர்.

ஈலிங் பகுதியில் உள்ள GP-க்கள் இப்தபாழுது ஈலிங் மருத்துவமமனயில்
உள்ள குழந்மதகளுக்கான விமரவு அணுகல் மருத்துவகத்மத அணுக

முடியும், இது குழந்மதகளுக்கான உடல்நலம் குறித்து வல்லுநர்களின்
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ஆநலாசமனமய GP-க்களுக்கு வழங்குகிறது மற்றும் வல்லுநர்களுடன்
சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடு தசய்கின்றது.

அவேரகால பராமரிப்பு னமயங்கள்
ஈலிங் மருத்துவமமன சிறிய காயங்கள், எலும்பு முறிவு, நநாய்த்ததாற்றுக்கள்
மற்றும் சுளுக்கு நபான்ற அவசரமான, ஆனால் உயிருக்கு ஆபத்தில்லாத

நிமலமமகளில் முதியவர்களுக்கும் குழந்மதகளுக்கும் சிகிச்மசயளிக்கும்
வமகயில் நாதளான்றுக்கு 24 மணிநநரம், வாரத்துக்கு ஏழு நாட்கள் நசமவ
தசய்கிறது.

விபத்து மற்றும் அவேரநினல (A&E)
A&E தபரிய, உயிருக்கு ஆபத்தான நநாய்கள் மற்றும் காயங்களால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கானது ஆகும். நீங்கள் A&E–க்குச் தசல்ல

முடியவில்மல எனில் ஆம்புலன்ஸ் வசதிக்கு 999-ஐ அமழக்கவும்.
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