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ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ
ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਪਿਹਲਾ ਂਫਾਰਮੇਸੀ,
GP ਜਾ ਂ111 ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਿਤੀ

ਐਮਰਜੈਂਿੀ (ਹਾਦਿੇ ਅਤੇ  
ਐਮਰਜੰਿੀ ਿਬੰਧੀ)  
ਸਿਭਾਗ ਅਤੇ 999

ਉਦਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਜਾ ਂਤਣਾਅ ਮਚਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ? 

0191 566 5454 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ।
 

ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੰਕਟ ਲਈ 
0303 123 1145 ’ਤੇ ਜਾ ਂਫ਼੍ਰੀਫ਼ੋਨ 
0800 652 2867 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਸਜਹੜੇ ਸਵਅਕਤਰੀ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧਰੀ 
ਮ਼ਸਸਕਲਾ ਂਹਨ, ਉਹ 07889 036 280 ‘ਤੇ 
ਟੈਕਸਟ ਕਰਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਚਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ 
ਜਾ ਂਸਲਾਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਪਰ ਇਿ ਚਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ 
ਖ਼ਤਰੇ ਚਿੱਿ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸਚਿਤੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਤੁਸੀਂ www.111.nhs.uk ‘ਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਿੀ 111 ਤੱਕ ਪਿੁੰਿ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ

ਅਸਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ 
(UTC)

ਅਸਤ-ਜ਼ਰੂਰਰੀ, ਪਰ ਸਜ਼ੰਦਗਰੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਸਵੁੱਚ ਨਾ 
ਪਾਉਣ ਵਾਲਰੀਆ ਂਸਬਮਾਰਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸੁੱਟਾ ਂਵਾਲੇ 

ਮਰਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। 

ਖ਼ੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ: 

Sunderland Royal Hospital 
Kayll Road
Sunderland 

SR4 7TP

ਚਸਰਫ਼ ਸਜ਼ੰਦਗਰੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਸਵੁੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਰੀਆ ਂ
ਸਬਮਾਰਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸੁੱਟਾ ਂਲਈ: 

• ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਿੋਣੀ 
• ਛਾਤੀ ਚਿੱਿ ਦਰਦ
• ਖੂਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ 
•  ਖੁੱਲੇ੍ ਫ੍ੈਕਿਰ
•  ਸਾਿ ਲੈਣ ਚਿੱਿ ਮੁਸ਼ਚਕਲ 

ਜੇਕਰ ਤ਼ਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸਰੀ ਸਵਭਾਗ (A&E) 
ਸਵੁੱਚ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਜਾ ਂ999 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ 
ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਤ਼ਹਾਨੰੂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਢ਼ਕਵੀਂ 
ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਸਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨ
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ

NHS 111 ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ QR 
ਕ਼ੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਵ-ੈਹਵਾਲਾ 

ਦਿਓ। 

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ QR 
ਕ਼ੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰ਼ੋ।

ਸੰਡਰਲੈਂਡ ਚਿੱਿ ਚਸਿਤ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਸਿੀ ਿੋਣਾ ਂਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਫੌਰੀ ਗਾਈਡ

#DOYOURBIT
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111ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ



   

ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਮਾਰ 
ਬੱਚੇ?

ਿੰਡਰਲੈਂਡ  
ਸੋਸਲ ਸਪਰਿਸਕ੍ਾਇਸਬੰਗ ਸਰਸਵਸ

ਤ਼ਸੀਂ ਸਜੁੱਥੇ ਵਰੀ ਹੋ, ਸਦਨ ਜਾ ਂਰਾਤ ਦੇ ਸਕਸੇ ਵਰੀ ਸਮੇਂ 
NHS ਐਪ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

ਐਪ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰੋ:
• ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟਾ ਂਬ਼ੁੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁੱਦ ਕਰਨ ਲਈ
• ਡਾਕਟਰਰੀ ਸਰਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਲਈ 
• ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ
• ਦ਼ਬਾਰਾ ਸਪਰਿਸਸਕ੍ਪਸਨਾ ਂਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ 
• ਲੁੱਛਣਾ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
• ਅੰਗ ਦਾਨਰੀ ਬਣਨ ਲਈ  

NHS ਐਪ  
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ App

ਸਲਟਲ ਓਰੇਂਜ ਬ਼ੁੱਕ ਬਹ਼ਤ ਹਰੀ ਛੋਟੇ ਬੁੱਸਚਆ ਂਅਤੇ ਛੋਟੇ 
ਬੁੱਸਚਆ ਂਦਰੀ ਖਰਾਬ ਸਸਹਤ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਮਾਹਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਸਦੰਦਰੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੁੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

• ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਰੀ-ਜ਼਼ਕਾਮ

• ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ

•  ਬਰੀਮਾਰਰੀ, ਦਸਤ ਲੁੱਗਣੇ 
ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ

• ਧੁੱਫੜ ਪੈਣੇ

• ਦੰਦ ਸਨਕਲਣਾ

• ਮ਼ਢਲਰੀ ਡਾਕਟਰਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਤ਼ਹਾਡਰੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰ਼ਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮ਼ਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗ਼ਪਤ ਸੇਵਾ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ:

• ਇਕੁੱਲਤਾ, ਦੂਸਜਆ ਂਨਾਲ ਜ਼ੜਨਾ

• ਸਰਰੀਰਕ ਗਤਰੀਸਵਧਰੀ

• ਸਰਹਾਇਸ 

• ਪੈਸੇ ਸਬੰਧਰੀ ਸਚੰਤਾਵਾ ਂ

• ਮਾਨਸਸਕ ਤੰਦਰ਼ਸਤਰੀ 

•  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਰੀਆ ਂ 
ਸਸਹਤ-ਸਮੁੱਸਸਆਵਾ ਂ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਿੇਣ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ 

QR ਕ਼ੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰ਼ੋ।

ਡਾਊਨਲ਼ੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ 
QR ਕ਼ੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰ਼ੋ ਜਾ ਂਦਿਆਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

doyourbit-nenc.co.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ।

Sunderland 
Social Prescribing Service

ਿਿੈ-ਿੰਭਾਲ 
ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ

ਫਾਰਮੇਿੀ 
ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ

ਘਰ ਸਵੁੱਚ ਬਹ਼ਤਰੀਆ ਂਮਾਮੂਲਰੀ ਸਸਹਤ-ਸਮੁੱਸਸਆਵਾ ਂਦਾ 
ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ: 

• ਦਰਦ ਸਨਵਾਰਕ: ਪੈਰਾਸਰੀਟਾਮੋਲ, ਇਬੂਪਰਿਫੇਨ

• ਐਂਟਰੀਸਹਸਟਮਰੀਨ

• ਦਸਤ ਰੋਕਣ ਦਰੀ ਦਵਾਈ

• ਓਰਲ ਰਰੀਹਾਈਡਰੇਸਨ ਸਾਲਟ

• ਬਦ-ਹਜ਼ਮਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

• ਮ਼ਢਲਰੀ ਡਾਕਟਰਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੁੱਟ  

GP ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ

ਫਾਰਮਾਸਸਸਟ ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਬਹ਼ਤ ਸਾਰਰੀਆ ਂਮਾਮੂਲਰੀ 
ਸਬਮਾਰਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤ਼ਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਾਸਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰੀ ਸਪਰਿਸਸਕ੍ਪਸਨ 
ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ ਤ਼ਹਾਡਰੀ 
ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸਰੀ ਤੋਂ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ ਆਪਣਰੀ GP ਸਰਜਰਰੀ ਦੇ 
ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ।  

ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ QR 

ਕ਼ੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰ਼ੋ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ QR ਕ਼ੋਡ ਨੰੂ 
ਸਕੈਨ ਕਰ਼ੋ, ਜਾ ਂਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

www.nhs.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਵੱਚ 
ਆਮ ਦਿਮਾਰੀਆ ਂਿਾ ਇਲਾਜ ਦਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹ਼ੋ।

GP ਪਰਿੈਕਸਟਸਾ ਂਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਰੀ ਸਮੁੱਸਸਆਵਾ ਂ
ਲਈ ਪਸਹਲਰੀਆ ਂਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਹਨ।  

ਸਮ਼ੁੱਚੇ ਸੰਡਰਲੈਂਡ ਸਵੁੱਚ ਸਾਮ ਅਤੇ ਵਰੀਕਐਂਡ ਦਰੀਆ ਂ
ਅਸਤ-ਜ਼ਰੂਰਰੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪ਼ੁੱਛਸਗੁੱਛ ਲਈ, ਤ਼ਸੀਂ 
ਆਪਣਰੀ GP ਪਰਿੈਕਸਟਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 
ਜਾ ਂNHS ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੁੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤ਼ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ GP ਨੰੂ ਸਮਲਣ ਦਰੀ 
ਵਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ।  

ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ ਆਪਣਰੀ ਸਥਾਨਕ GP 
ਸਰਜਰਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


