
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

জিপি  সািজাপি 
দীর্ ঘস্থায়ী র াগসমূহ (ক্রনিক রমনিককল প্রকেমস) 

সংকটজিক িাক্তান  সমসযা যখি নিজস্ব যত্ন,  

ফাম ঘানসস্ট অথবা অিয রকাি উপায় িা থাকক ।  

পিজিি যত্ন  

রমনিনসি 

রকনবকিকট 

কাটাক েঁড়া, সনদঘ, 

কানি ইত্যানদ ওষুধ 

 াখুি। 

মািপসক স্বাস্থ্যজসবা  

জিসাধা িকে  জিয 

নবিামূকলয  স্বাস্থয ও 

সামাজজক যত্ন ও সমজৃি  

রযাগাকযাগ করুি 

এসনসনিএস  রক 

০১৭৯২ ৫৪৪০০০ 

িম্বক । 

সাধািণ  স্বাস্থ্য সসবা  

পি এিএইচএস  

সসবা স্থ্ািীয় ওষুজধি 

স াকাজি সাধা ে  স্বাস্থয 

রসবা  জিয  

সনদঘ, কানি মাথা বযথা, 

পাত্লা পায়খািা, প্রচন্ড 

জ্ব  ইত্যানদ এবং অিযািয 

চকু্ষ সসবক/ 

অিটিপসয়াি 
রচাখ/ দৃষ্টি  সমসযা, নিয়ম 

মানফক বা সংকটজিক 

রসবা। 

সংকটজিক সমসযা 

সমাধাকি  জিয ২৪ র্ণ্টা 

নবিামূকলয  র নপি 

এককসস।  

সেপিস্ট /  ন্ত 

পবজেষজ্ঞ  

দা েঁকত্  সমসযা  জিয  

দা েঁত্ বযথা, মুকখ  সমসযায়, 

রফা েঁড়া। রযাগাকযাগ করুি 

আপিা  নিজস্ব দন্ত 

নবকিষজ্ঞকক অথবা যনদ িা 

থাকক এি এইচ এস নিক ক্ট 

০৮৪৫৪৬৪৭  এই 

িম্বক  । 

ধূমিাি মুজি 

 ককুইি কপক)   

 স াি করুি 

 সেি পম কুইি পি  
০৮০০ ০৮৫ ২২১৯  

 রমনিককল রসন্টা  

আকয়াজজত্ দলবি 

আকলাচিা (গররুপ রসিি)  

 

সামাজিক সসবা / 

কপমউপিটি িাপস জ)  
রসন্ট্রাল হাব রক কল 

করুি আপিা  রজলা িাস ঘ 

/ রসনবকা, সামাজজক রসবা 

অথবা অকুকপিিাল 

রথ ানপ  জিয  

০১৭৯২ ৬৩৬০০৭  

ক্ষত সসবা/ উন্ড 

সকয়াি  

 সব কম ক্ষত্ রসবা 

এবং রেনসং ক া 

হয়  কনমউনিষ্টট উন্ড 

রকয়া  নিনিকক  

০১৭৯২ ৫৩০৭৮৩  

স্বাস্থয রসনবকা/ রহলথ 

নিজজট স 

ফরেস্ট ফাখ  

রযাগাকযাগ করুি  

০১৭৯২ ৫৮৬০৮৭  

দাই/নমি-ওয়াইফ  

ফরেস্ট ফাখ  

রযাগাকযাগ করুি 

০৭৭৬৬ ৪৬৬৮৯১  

এ অযান্ড ই 
স)কিিিক  রু্ জিিা বা 

িরুপি অবস্থ্ায় যখি 

এমু্বলযন্স এ  দ কা  / 

প্রকয়াজি রিই 

২৪/৭ 

মপিসিি হসপিিাল 

৯৯৯ 
 িীবি স)কিািন্ন 

িরুপি অবস্থ্ায়  

 

নিিঃশ্বাস নিকত্ িা পা া, 

 ক্তপাত্ হওয়া, বুকক 

বযাথা ইত্যানদকত্।  

১১১ 
জরুন  নকন্তু জীবি 

সংকটাপন্ন িয় এমি 

অবস্থায়, 

িিামজে জি জিয ২৪/৭,  

বা সাজঘান  অনফকস  

সমকয়  বানহক  

সামািয/ অল্প বযথাি িিয  

চামড়া ন েঁকড় যাওয়া, ক্ষত্ , 

অল্প পকুড় যাওয়া , রচাখ বা 

কাকি বযথা, মাথা বা মকুখ বযথা 

( জ্ঞাি  িা হান কয় রফলকল ), 

র্াকড় অল্প বযথা, পশু বা 

মািুকষ  কামড় 

পস)গলিি হসপিিাল 

প জিও পেজিক্ট  

মাসু্কজলজস্কজলিল 

সমসযা/ প্রবজলম 

রসলফ- র ফ াল ন ং – 

০১৭৯২ ৪৮৭৪৫৩  

এম- এফ ৯:০০ -১২:০০  

মপিসিি হসপিিাল  

আমাি যপ  সকাি সমসযা হয়;আি আপম যপ  িা িাপি পক কিজত হজব 

তাহজল আপম কাি সাজথ কথা বলব? 

সিিজেপি  সিিওয়াকজ সাপভজস  

সিিওয়াকজ  াম জাপসস্ট -পুিিঃ নচনকৎসা / প্রশ্নত্ত  

(রকাকয়ন )  

আিপল ইয়ািস ওয়াকজাি – নিশু ও পন বা  রসবা  

সকয়ািািস পিপিক - এলাকানিনত্তক রসবা রদয়া 

হয়। রযাগাকযাগ করুি ০১৭৯২ ৬৫৩৩৪৪  

পসটিজিি এেভাইস - এলাকানিনত্তক রসবা রদয়া 

হয়। রযাগাকযাগ করুি  ০১৭৯২ ৪৭৪৮৮২  

অিাথাস্রয় /এসাইলাম পসকাি সাজিািজ - 

রযাগাকযাগ করুি  জাইিাব বাটা  @ ই অয়াই এস ষ্টট 

০১৭৯২ ৪৬৬৯৮০  



     আনম কা  সাকথ রদখা ক ব ? 

 

 

যনদ আপনি অসুস্থ অথবা দুর্ ঘটিাকবনলত্ হি 

ত্াহকল সষ্টিক এিএইচএস সানিঘস প ন্দ করুি 

 

 

 

প্রনত্ ব   ওকয়লস এ  জজনপ প্রযাকষ্টটস/ রসবায় ১৯০ লাখ  স্বাস্থয প ামি ঘদাত্া থাকক; এটা খুব অস্বািানবক িা 

রয অকিক সময় র াগী া সাক্ষাকত্  জিয (এপয়ণ্টকমণ্ট  রপকত্) সমসযায় পকড়ি। 
 

স্বাস্থযকসবা (প্রযাকষ্টটকসস ) রবনি িাগ সময় র াগীকদ  সাক্ষাকত্ / এপয়ণ্টকমকণ্ট  দাবী পূ কে সমসযায় 

পকড়ি এবং বত্ঘমাকি এই সমসযা সমাধাকি   রকাি ক্ষমত্া ত্াকদ  রিই। 

 

খুব অল্প সীমাবি সংস্থাকি  সাকথ সকব ঘাচ্চ প্রাথনমক স্বাস্থযকসবা নদকত্ 

 ওকয়লস এ  জজনপ স্বাস্থযকসবা (প্রযাকষ্টটকসস) অকিক সমসযা বা প্রনত্দ্বজিত্া  মুকখ পড়ক  । 

 

এই নলফকলট / প্রচা পত্র একটা উপায় রযটা নদকয় আম া সবাই নমকল এই লক্ষয অজঘি ক কত্ পান । 

 

  

এটা  মাকি নক এই রয আনম আমা  জজনপ রক রফাি ক ব িা?  

অবিযই িা 

 
জজনপ চায় ত্াকদ  নবকিষ দক্ষত্া এমি র াগীকদ  জিয বযবহা  ক কত্ যাকদ  প্রকয়াজি সবকচকয় রবনি । 

 

অকিক জজনপ এখি িতু্ি কক  রফািআলাপ পিনত্ চালু কক ক  যাকত্ কক  ত্া া র াগীকদ  সাকথ আকগ 

রথকক রফাকি কথা বকল বুঝকত্ পাক  র াগী   সাক্ষাকত্ / এপয়ণ্টকমকণ্ট  প্রকয়াজি নক বা কত্টুকু । 

এই পিনত্কত্ ত্া া এখি প্রনত্নদি অকিক রবনি র াগীকদ  রসবা নদকত্ পা ক । 

 

আপিা  জজনপ হয়কত্া আপিাকক প ামি ঘ নদকত্ পাক  অিয রকাি  নবকিষজ্ঞ স্বাস্থযকসবক রদখাকত্  

নযনি আপিা  জিয রবনি উপকযাগী। 

 

 
অিলাইি রহলথ ইিফ কমসি / অিলাইি (স াসন ) স্বাস্থযত্থয 

 

চুজ ওকয়ল – http://www.choosewellwales.org.uk/home 
পাবনলক রহলথ ওকয়লস - http://www.publichealthwales.wales.nhs.uk/ 

- http://nww.immunisation.wales.nhs.uk/home 
এনবএমইউ সওয়ািনস - http://www.abm.wales.nhs.uk/ 

এিএইচএস নিক ক্ট - https://www.nhs.uk/pages/home.aspx 
রহলথ নসষ্টট নিক ক্টন  -  http://www.healthycitydirectory.co.uk/  

 

http://www.choosewellwales.org.uk/home
http://www.publichealthwales.wales.nhs.uk/
http://nww.immunisation.wales.nhs.uk/home
http://www.abm.wales.nhs.uk/
https://www.nhs.uk/pages/home.aspx
http://www.healthycitydirectory.co.uk/

