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থামুন এবং ভাবুন
স�ক পিরেষবা� বয্বহার ক�ন।

ফােমর্িস, �জিপ বা 111
এর কথা �থেম ভাবুন।

মানসিক স্াস্থ্য ও 
িুস্তা

জরুরী  (এ এন্ড ই) 
সিভাগ এিং 999

মন খারাপ, উদ্বেগ বা চাপ অনুভব 
করদ্েন? 

কল করুন 0191 566 5454   
স�োমবোর সেকক শুক্রবোর,  
�কোল 9টো সেকক ববককল 5টো।

মোনব�ক স্োস্থ্য �ংককটর জনথ্য 
0303 123 1145 অেবো ফ্রিক�োন 
0800 652 2867 এ কল করুন। 

যোরো ববির এবং / অেবো সযোগোকযোকগর 
অ�ুববিো রক়েকে তোরো সটক্সট করুন 
07889 036 280

আপনার যদি জরুদরভাদ্ব দচদকৎসা 
সহায়তা বা পরামদ্ শ্ের প্রদ্য়াজন 

হয় দকন্তু এদি একদি জীবন-
হুমদকর মত পদরদথিদত নয়। 

আপদন www.111.nhs.uk-এ 
অনলাইদ্নও 111 অ্াদ্সেস করদ্ত পাদ্রন

জরুরী সিসকৎিা ককন্দ্র 
(ইউটিসি)

জরুরী, বকন্তু জীবন হুমবকর মত 
ন়ে এমন অ�ুস্তো এবং আঘোকতর 
সরোগীকের জনথ্য প্রবতবেন স�োলো।

স�োলোর �ম়ে: 
 

Sunderland Royal Hospital 
Kayll Road
Sunderland 

SR4 7TP

শুধুমাত্র বনম্নফ্লব�ত জীবন হুমবকর মত 
অ�ুস্তো এবং আঘোকতর জনথ্য সযমন: 

• চচতনা হারাদ্না
• বুদ্ক ব্থা
• গুরুতর রক্তক্ষরণ 
•   বাদহ্ক পদরদ্বদ্্ উন্ুক্ত হওয়া 

ফ্্াকচার
•  শ্াস-প্রশ্াদ্সর সমস্া

আপবন যবে A&E-এ উপফ্স্ত হন অেবো 
999 নম্বকর কল ককরন এবং এটি জরুরী 
নো হ়ে তোহকল আপনোকক অনথ্য উপযুক্ত 
পবরকেবোকত পোঠোকনো হকত পোকর।

আমরা েখালা আিছ
সকাল 8টা েথেক মধয্রাত পযর্�

স�ােহ সাত িদন
সকাল 8টা রাত 12টা

সিবিিনা  
করুন এনএইিএি  111

আমাবেরবক 
িাহাযথ্য কবর আপসন 
উপকৃত কহান

আপনার ফ�াননর ক্ানেরা 
দিন়ে QR ফকাড স্্ান কনর 

স্ব-ফর�ার করুন।

আপনার ফ�াননর ক্ানেরা দিন়ে 
QR ফকাডটি স্্ান করুন।

সান্ারল্াদ্ন্ সদিক স্াথি্ চসবা 
দনবশোচন করার জন্ আপনার 

কুইক গাইড
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সনবজর যবনের 
কথা ভািুন

ফাবমমেসি সনবে 
ভািুন

আিহাওোর 
প্রভািাধীবন সিশু?

িান্ডারলথ্যান্ড  
স�ো�থ্যোল সপ্র�ক্রোইববং �োব ভ্ি �

বোব়িকত অকনক সেোট�োকটো �ম�থ্যোর 
বিবকৎ�ো করুন সযমন: 

•  বথ্যেোনোশক: পথ্যোরোব�টোমল, 
আইবুকপ্রোক�ন

• এবটিবহস্োবমন

• ডো়েবর়েো প্রবতকরোিী ওেুি

• ওরোল বরহোইকরেশন �ল্ট

• বেহজকমর বিবকৎ�ো

• �োস্ভি এইড বকট 

জজসপ  
িম্পবকমে  ভািুন

আপবন সয�োকনই েোকুন নো সকন, বেন বো 
রোকতর সয সকোনও �ম়ে NHS অথ্যোপটি 
বথ্যবহোর করুন।  

অথ্যোপটি বনম্নফ্লব�ত লকষ্থ্য বথ্যবহোর করুন:
• অথ্যোপক়েটিকমটি বুক এবং বোবতল 

করকত
• সমবডককল সরকডভি গুকলো সে�োর জনথ্য
• আপনোর ফ্জবপর �োকে সযোগোকযোগ 

করোর জনথ্য
• বরবপট সপ্র�ফ্ক্রপশন অডভি োর করোর জনথ্য
• উপ�গভিগুকলো সিক করকত
• একজন অঙ্গ েোতো হক়ে ওঠোর জনথ্য 

NHS অথ্যাপটি 
ডাউনবলাড করুন App

সেোট অকরঞ্জ বুকটি বশশু এবং সেোট 
বোচ্োরো য�ন �োরোপ েোকক ত�ন তোকের 
�োহোযথ্য করোর ববেক়ে ববকশেজ্ঞ পরোমশভি 
সে়ে, যোর মকিথ্য রক়েকে:

• কোবশ এবং �বেভি

• শব্দ ককর শ্ো�-প্রশ্ো�

•  অ�ুস্তো, পোতলো 
পো়ে�োনো এবং সপট বথ্যেো

• র ্যোক��

• ো োত উঠো

• প্রোেবমক বিবকৎ�ো

�োমভিোব�স্রো আপনোকক অকনক সেোট�োকটো 
অ�ুস্তোর ববেক়ে ববকশেকজ্ঞর পরোমশভি এবং 
বিবকৎ�ো বেকত পোকরন।

আপবন ইকলক্ট্রবনক্োকব সপ্র�ফ্ক্রপশনও 
অডভি োর করকত পোকরন। এগুকলো আপনোর 
স্োনী়ে �োকমভিব� সেকক �ংগ্রহ করো সযকত 
পোকর। 

আরও তকেথ্যর জনথ্য আপনোর ফ্জবপ 
�োজভিোবরর স্ো�কের �োকে কেো বলুন।  

আরও জাননে আপনার 
ফ�াননর ক্ানেরা দিন়ে QR 

ফকাডটি স্্ান করুন।

আপনোর স্োস্থ্য এবং �ুস্তোকক �মেভিন 
করোর জনথ্য একটি ববনোমূকলথ্য এবং 
সগোপনী়ে পবরকেবো, সযমন বনম্নফ্লব�ত 
অন্ত্্ভি ক্ত ববে়েগুকলো �হ:

•  একোকীত্ব, অনথ্যকের  
�োকে �ংকযোগ

• শোরীবরক ফ্ক্র়েোকলোপ

• হোউফ্জং 

• টোকো প়ে�ো বনক়ে েশু্চিন্তো

• মোনব�ক �ুস্তো 

• েীঘভিকম়েোেী অবস্ো
আপনার ফ�াননর ক্ানেরা দিন়ে QR ফকাডটি 

স্্ান করুন অথবা আপদন দকভানব বাদ়িনে 
সাধারণ অসুস্থোর দিদকৎসা করনে পানরন ো 

জাননে দভজজট করুন www.nhs.uk

ফ্জবপ প্রোকটি�গুকলো সববশর্োগ বিবকৎ�ো 
�ম�থ্যোর জনথ্য সযোগোকযোকগর প্রেম পক়েটি।

জরুবর �োন্থ্যকোলীন এবং �প্োহোকন্ত 
অথ্যোপক়েটিকমটিগুকলো �োন্োরর ্যোকন্ পোও়েো 
যো়ে। 
জরুরী ন়ে এবং রুটিন অনু�ন্োকনর 
জনথ্য, আপবন তোকের ওক়েব�োইকট অেবো  
NHS অথ্যোকপর মোিথ্যকম একটি �মভি পূরণ 
ককর আপনোর ফ্জবপ প্রোকটিক�র �োকে 
সযোগোকযোগ করকত পোকরন। 
এমনবক আপনোর ফ্জবপর �োকে সে�ো 
করোর ও প্রক়েোজন নোও হকত পোকর। 

আরও তকেথ্যর জনথ্য আপনোর স্োনী়ে GP 
�োজভিোবরর �োকে সযোগোকযোগ করুন।

দননজনক ফর�ার করনে 
আপনার ফ�াননর ক্ানেরা 

দিন়ে QR ফকাডটি স্্ান 
করুন।

আরও েনথ্র জন্ ডাউনন�াড করনে 
অথবা doyourbit-nenc.co.uk ফিখনে 

আপনার ফ�াননর ক্ানেরা দিন়ে QR ফকাডটি 
স্্ান করুন।

Sunderland 
Social Prescribing Service


