
કેટલીક આરો�ય સેવાઓ સ�ુદાયમાં એ�સેસ કરવામાં આવે છે, હો��પટલોમાં નહ�. જેમાં માન�સક
આરો�ય, બાળ આરો�ય અને ��ૂ�ત પહેલાંની સેવાઓ અને �તીય �વા��ય અને કુટુ�બ �નયોજન
��લ�ન�સનો સમાવેશ થાય છે.

વોક-ઇન અથવા તા�કા�લક સારવાર કે��ો 

સા�ુદા�યક આરો�ય સેવાઓ 

NHS કેવી ર�તે કાય� કરે છે: �થળાંતર કરનારાઓ માટે માગ�દ�શ�કા

બે�ઝક દવાઓફામ�સી
ફામા��સ��સ ખાંસી, શરદ�, ગળામાં દખુાવો, પેટની સમ�યા અને પીડા જેવી અનેક નાની બીમાર�ઓ માટે
��લ�નકલ સલાહ અને દવાઓ આપી શકે છે. ફામા��સ�ટ તમને જણાવશે કે તમારે ડૉ�ટરની �ુલાકાત
લેવાની જ�ર છે કે નહ� અથવા તમને જ�ર� સહાય મળે તેની ખાતર� કરવા માટ ેતમને બી� આરો�ય
સંભાળ �યાવસા�યકો તરફ દોર� જવાની જ�ર છે કે નહ�. તમે ફામ�સી અથવા �ુપરમાક�ટમાંથી નાની
બીમાર�ઓ કે �ાથ�મક સારવાર માટનેી દવાઓ પણ ખર�દ� શકો છો; ન�કની ફામ�સી શોધવા માટ,ે અહ�
�ઓ:  www.nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy

ડ�ે�ટ�ટ શોધો www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
ઓ��ટ�શયન શોધો  www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/opticians/ 

જો તમારા દા�તમાં દખુાવો થતો હોય તો તમારે તરત જ દ�ત �ચ�ક�સા સેવાઓ માટ ે111 પર કોલ કરવો
જોઈએ 

દા�ત અને આંખની સંભાળડે��ટ��સ અને ઓ��ટ�શય�સ 

GP તબીબી સલાહ આપી શકે છે, �નદાન આપી શકે છે અને દવાઓ લખી આપી શકે છે.
ઘણી શાર��રક અને માન�સક �વા��યને લગતી બાબતો માટ ેતેઓ તમારો �થમ સંપક�  હોઈ શકે છે. GP �ે��ટસ તમાર� લાંબા
ગાળાની આરો�ય સંભાળના સંકલન અને સંચાલન માટ ેપણ જવાબદાર હોય છે અને જો તમને વ�ુ �વ�શ� હો��પટલ
સેવાઓની જ�ર જણાય તો તેઓ તમને આ સેવાઓનો સંદભ� પણ આપી શકે છે. તમાર� હાલની �વા��યની જ��રયાતોને
પહ�ચી વળવા માટ ેGP �ે��ટસ સાથે ન�ધણી કરાવવી �ે� છે. 
www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/  

GP �ે��ટસ અથવા મે�ડકલ સે�ટર મે�ડકલ મેનેજમે�ટ, લાંબા ગાળાની સંભાળ�ંુ સંકલન અને
હો��પટલના �ન�ણાતોની �ુલભતા 

કટોકટ� સેવાઓ તબીબી કટોકટ� અથવા �વલેણ
પ�ર��થ�ત

નાની ઇ�ઓ અથવા તા�કા�લક
તબીબી સલાહ

તમે �નઃ�ુ�ક �વા��ય મા�હતી અને સલાહ મેળવવા માટ ે24 કલાક સેવા 111
ડાયલ કર�ને NHS �� ફોન લાઇનનો સંપક�  કર� શકો છો. તમે "interpreter
please (કૃપા કર�ને દભુા�ષયા)" કહ�ને તમાર� ભાષામાં દભુા�ષયા માટ ે�ૂછ�
શકો છો.

જો તમે તમાર� �તને ગંભીર ર�તે �ુકસાન પહ�ચા�ંુ હોય અથવા તેમ કરવા જઈ ર�ા હોવ, તો એ���ુલ�સ બોલાવા
માટ ે999 ને કોલ કરો અથવા સીધા A&E પર �ઓ. જો તમે આ�મહ�યા કરવા માટ ે�વચાર� ર�ા છો, તો
સમ�રટ�સમાં 116 123 પર ફોન કર�ને કોઈની સાથે વાત કરો.

ગંભીર માન�સક �વા��ય આ�મહ�યાના �વચારો અથવા પોતાની �તને ગંભીર �ુકસાન કર�ંુ 
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જો કોઈ ગંભીર ર�તે બીમાર અથવા ઘાયલ છે અને તેમના �વને જોખમ છે, તો 999 પર કોલ કરો.
ટ�ેલફોન ઓપરેટર આગળ �ંુ કર�ંુ અથવા �ાં જ�ંુ તે �વશે સલાહ આપશે. દદ�ને સારવાર આપવા
અથવા હો��પટલમાં લઈ જવા માટ ેએ���ુલ�સ મોકલવામાં આવી શકે છે. હો��પટલ એ��સડ�ટ એ�ડ
ઇમરજ�સી (A&E) �વભાગો વષ� દર�મયાન દરરોજ 24 કલાક �ુ�લા રહે છે. તમે આ સેવાઓ સીધી જ
અને �ુલાકાત �વના પણ મેળવી શકો છો
www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-emergency-care-services/when-to-
call-999/ 

999

ગભા�વ�થા, બાળ �વા��ય, ગભ��નરોધક સેવાઓ

GUJARATI

જો તમને નાની-નાની ઇ�ઓ જેમ કે ચીરા, મચકોડ અને ના�ંુ �ે�ચર અથવા તા�કા�લક તબીબી
સલાહ માટ ેતા�કા�લક તબીબી સંભાળની જ�ર હોય, તો તમે એપોઇ�ટમે�ટ લીધા �વના વોક-ઇન
અથવા તા�કા�લક સંભાળ કે�� પર સીધા જ જઈ શકો છો. આ કે��ો સામા�ય ર�તે �દવસ દર�મયાન
�ુ�લા હોય છે.

https://www.nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/opticians/
https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/
https://www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-emergency-care-services/when-to-call-999/
https://www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-emergency-care-services/when-to-call-999/


GP સલાહ અને સારવાર
સેવાઓ કે જે NHS 111 ટ�ેલફોન સલાહ લાઇનના ભાગ
તર�કે આપવામાં આવે છે
A&E �વભાગ, વોક-ઇન સે�ટર, નાની ઇ�ઓ �ુ�નટ અથવા
તા�કા�લક સંભાળ કે��માં �ૂર� પાડવામાં આવતી અક�માત
અને ઇમરજ�સી સેવાઓ
કેટલાક ચેપી અને �તીય રોગો�ંુ �નદાન અને સારવાર
કો�વડ -19 તપાસ, �નદાન, સારવાર અને રસીકરણ માટે
આપવામાં આવતી NHS સેવાઓ 
કુટુ�બ �નયોજનની સેવાઓ (ગભ��નરોધક)
ટોચ�ર, �ી જનનાંગોના �વકૃતીકરણ, ઘરે�ુ �હ�સા અથવા
�તીય �હ�સાને લીધે થતી શાર��રક અથવા માન�સક
��થ�તની સારવાર

આ �વા��ય સેવાઓ દરેક માટે મફત છે

আপনার �কানার �মাণপ�, অিভবাসন ি�িত, আইিড বা NHS ন�েরর �েয়াজন
�নই।

તમારે સરનામા, ઇ�મ�ેશન �ટટેસ, ID અથવા NHS નંબરના �ુરાવાની જ�ર નથી.
તમાર� ન�કની GP �ે��ટસ શોધો અને ઓનલાઇન ન�ધણી કરો.
www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/ 
જો તમને GP સાથે ન�ધણી કરવામાં �ુ�કેલી આવી રહ� હોય તો તમે:
•       GP એ�સેસ કાડ�  ડાઉનલોડ કર� શકો છો અને તેને GP �રસે�શ�ન�ટને બતાવો
www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/ 
•        મદદ માટ ેNHS ��લે�ડ (0300 311 22 33) અથવા ડો�ટસ� ઓફ ધ વ�ડ�  (0808 1647
686) ને ફોન કર� શકો છો
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આરો�ય સંભાળના તમારા અ�ધકારો: �થળાંતર કરનારાઓ માટે માગ�દ�શ�કા
 

દરેકને GP (જનરલ �ે��ટશનર) સાથે ન�ધણી કરાવવાનો
અ�ધકાર છે

�ન�ણાતની આરો�ય સેવાઓ આના માટે પણ મફત છેઃ
શરણાથ�ઓ 
આ�ય શોધનારાઓ
આ�ુ�નક �ુલામીનો ભોગ બનેલા અથવા શંકા�પદ પી�ડતો 
આ��તો

જે લોકોની આ�ય માટનેી અર� નકારવામાં આવી છે તેઓને હ� પણ મફત NHS સેવાઓની
ઍ�સેસ મળ� શકે છે. તમને �નઃ�ુ�ક આરો�ય સેવા મળે તેમ છે કે નહ� તે ચકાસો.
www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide

������શનમાં લખેલી દવાઓ, દા�ત અને આંખની સંભાળ સામા�ય ર�તે ��લે�ડમાં મફત
હોતી નથી, પર� �ુ હોમ ઓ�ફસ �ારા આ�થ�ક સહાય �ૂર� પાડવામાં આવતા આ�ય
શોધનારાઓને આ આરો�ય ખચ�માં સં�ૂણ� મદદ મેળવવા માટ ેHC2 �માણપ� આપવામાં
આવશે. કોઈપણ �ય��ત આ સપોટ�  માટ ેઅર� કર� શકે છે, કેવી ર�તે અર� કરવી તે અંગે
વ�ુ સલાહ જુઓ.
www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide 
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