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GP પાસે ન�ધણી કરવી

GP રિેક્ટિિમયાં નોંધરી કરાવવાથી તમને જ્ારે જરૂર હોય ત્ારે 
યોગય િંભાળ મેળવવામયાં મદદ મળશે. ઈંગલેનડમયાં કોઈ્પર 
વયક્ત નોંધરી કરાવી શકે છે અને GP રિેક્ટિિમયાંથી િંભાળ 
મેળવી શકે છે - તમારે િરનામું અથવા ઈતમગ્રશેન સ્સ્તત, ID 
અથવા NHS નંબરના પુરાવાની જરૂર નથી. 

નોંધરી કેવી રીતે કરવી તે જારવા માટે, અહીં 
મુલાકાત લો nhs.uk/nhs-services/gps/
how-to-register-with-a-gp-surgery

તમારી �તને હંૂફાળ� રાખો

ઠંડુ હવામાન અમુક સવાસ્થ્ય િમસયાઓને વધુ ગંભીર બનાવી 
શકે છે અને ગંભીર જહટલતા તરિ ્પર દોરી જઈ શકે છે, ખાિ 
કરીને જો તમારી ઉંમર 65 વષ્થ કે તેથી વધુ હોય, અથવા જો તમને 
લયાંબા ગાળાની સવાસ્થ્ય િમસયાઓ હોય.

તમારી જાતને હરૂં િાળી રાખીને સવસ્ રહેવું એ હવે ્પહેલા કરતયાં 
વધુ મહ�વનું છે. આગામી મહહનાઓ માટે અહીં કેટલીક યોગય 
ટીપ્સ આ્પવામયાં આવી છે:

• તમારા ઘરને ઓછામયાં ઓછંુ 18°C (65°F) સુધી ગરમ 
રાખો, જો તમે કરી શકતા હો - તો તમે તમારા મુ� 
સલ�વગ રૂમને થોડો વધુ ગરમ રાખવાનું ્પિંદ કરી શકો 
છો

• હાઇડટ્રે ટેડ રહો - રદવિ દરતમયાન પુ�ળ ગરમ ્પીરયાં 
અને ્પારી ્પીવો 

• િારો આહાર લો - ગરમ, ્પૌ�ષટક ભોજન લો
• િર�ય રહો - તમારંુ શરીર ્પયમાપત હરૂં િ ઉ�્પ� કરે છે 

તેની ખાતરી કરવા માટે િતત કાય્થશીલ રહો
• વધુ સતરના વ�ો અગત્ના છે - એક જાડા સતરના 

વ�ો કરતયાં અનેક ્પાતળા સતરના વ�ો ્પહેરવાથી 
તમે વધુ ઉષમાભયમા રહેશો, કારર કે વધુ સતરો ગરમ 
હવાને રોકી રાખે છે. 

તમારા હી�ટગ ખિં્થમયાં િહાય કરવા માટે તમે િરકાર 
તરિથી અનુદાન મેળવવા માટે ્પાત્ હોઈ શકો છો. િરકારી 
યોજનાઓ પ્વશે વધુ માહહતી માટે, અહીં મુલાકાત લો 
simpleenergyadvice.org.uk અને gov.uk/browse/
benefits/heating 

તમારી દવાની કે�બનેટ તપાસો

આ શશયાળામયાં તૈયારી િાથે રહો અને તમારી દવાની કે�બનેટમયાં 
નવો સ્ોક ગોઠવો. તમે ખયાંિી અને ગળાના દુખાવા જવેી િામાન્ય 
નાની �બમારીઓની િારવાર ઓવર-ધ-કાઉન્ર ઉ્પિંારોનો 
ઉ્પયોગ કરીને ઘરે જ કરી શકો છો. 

તમે NHS એ્પ nhs.uk/nhs-app અથવા GP 
ઓનલાઈન િેવાઓ nhs.uk/nhs-services/gps/
using-online-services નો ઉ્પયોગ કરીને GP િજ ્થરી અથવા 
િામ્થિીમયાં જવાની જરૂરરયાત પ્વના તમારા પુનરાવ�તત પ્રિસ્ક્રિપ્શનો 
મંગાવી શકો છો.

અ� લોકોની સંભાળ રાખો

વદૃ્ધ ્પડોશીઓ, તમત્ો અને ્પરરવારના િ�યોને શશયાળામયાં થોડી 
વધારાની મદદની જરૂર ્પડી શકે છે. તેમના િં્પક્થ મયાં રહો અને 
ખાતરી કરો કે જો તેઓ થોડા રદવિો માટે બહાર ન જઈ શકે, તો 
તેમની ્પાિે પરૂરતો પુરવઠો અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન દવા ઉ્પલબ્ધ છે. 

રજાઓમયાં જો GP રિેક્ટિિ અથવા િામ્થિી બંધ હોય ત્ારે તેમને 
મદદની જરૂર હોય અથવા તેઓને ખાતરી ન હોય કે શું કરવું 
જોઈએ, તો NHS 111 મદદ કરી શકે છે. 

અહી મુલાકાત લો 111.nhs.uk અથવા 111 ્પર કોલ કરો. આ �શયાળામ� 
સવ� રહો
બાન�ટ, કેમડેન, એન�ફ�ડ, 
હે�રગી અને ઇ�સલ�ટનના 
રહેવાસીઓ માટે મા�હતી અને સેવાઓ 



જો તમે અથવા કોઈ પ્રિય વયક્ત માનસિક સવાસ્થ્ય િંકટનો 
અનુભવ કરી રહ્યાં હોય, તો તમે 24-કલાકની િલાહ અને િમથ્થન 
માટે તમારી સ્ાનનક NHS માનસિક સવાસ્થ્ય હેલ્પલાઇન 
્પર કૉલ કરી શકો છો. િં્પક્થ  માહહતી માટે, અહીં મુલાકાત 
લો:  northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
getting-help-in-mental-health-crisis 

વાલી અને સંભાળ રાખનારાઓ માટે સલાહ

જો તમે આ શશયાળામયાં તમારા બાળકના શારીરરક અથવા 
માનસિક સવાસ્થ્ય પ્વશે ચિંતતત હોવ, તો તમે NHS નોથ્થ િેન્ટ્રલ 
લંડન ક્લનનકલ કતમશનનગ ગ્રૂ્પની વેબિાઇટ ્પર આરોગય 
િંભાળ વયાવિાયયક ્પાિેથી ક્ારે અને ક્યાં મદદ લેવી તેની 
માહહતી મેળવી શકો છો: northcentrallondonccg.nhs.uk/
my-health/covid-19/staywellthiswinter

તમારી રોગપ્રતતકારક શક્ત વધારો

COVID-19 માટે િંપરૂર્થ રિી મેળવવી, અને ફ્રૂની રિી લેવાથી 
તમને અને તમારી આિ્પાિના લોકોનું રક્ષર કરવામયાં મદદ 
મળશે. રિીકરર અંગે નવીનતમ િલાહ મેળવવા માટે અહી જુઓ 
northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/covid-19

GP સેવાઓ

નોથ્થ િેન્ટ્રલ લંડનના ્પયાંિં શહેરોમયાં GP હબ ્પર િયાંજ ેઅને 
િપતાહના અતંે GP એ્પોઇન્મેન્ અઠવારડયાના િાત રદવિ 
ઉ્પલબ્ધ હોય છે: બાનનેટ, કેમડેન, એનરિલડ, હેરીંગી અને 
ઇસસલગટન. 

અમારા GP હબમયાં અનુભવી GP અને નિસોનો સ્ાિ છે અને તેમયાં 
પુખત વયના લોકો અને નાની ઇજાઓ અને બીમાર બાળકો માટે 
મરૂલ્યાંકન અને િારવાર આ્પવામયાં આવે છે.

હબ ક્યાં છે અને એ્પોઇન્મેન્ કેવી રીતે મેળવવી તે 
જારવા માટે, કૃ્પા કરીને અમારી વેબિાઇટની મુલાકાત લો: 
northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
gp-hubs-evening-and-weekend-appointments/   

તાત્ાલલક ડેન્ટલ સંભાળ

જો તમને દયાંતના િારવારની તાત્ાસલક જરૂર હોય, તો તમારી 
નનયતમત ડેન્લ રિેક્ટિિનો િં્પક્થ  કરો. તેઓ તમને જોઈ શકશે 
અથવા તમને તાત્ાસલક ડેન્લ િંભાળ િેવા માટે નનદદેશશત કરી 
શકશે.

જો તમારા કોઈ નનયતમત દંત ચિંરકત્સક ન હોય, તો તમને તાત્ાસલક 
િંભાળ ક્યાંથી મળી શકશે તે અંગે િલાહ લેવા માટે NHS 111 નો 
િં્પક્થ  કરો. 

માનલસક સવાસ્થ્ય સમર્થન

જો તમે વયગ્રતા, નનરાશા અથવા અપ્રિય લાગરી અનુભવો છો, 
તો વાત કરવાના ઉ્પિંાર પ્વશે તમારી GP રિેક્ટિિનો િં્પક્થ  કરો. 
તમારા GP તમને - શારીરરક અને માનસિક - રીતે મદદ કરવા માટે 
હાજર છે અને તમને યોગય િેવાનો િંદભ્થ આ્પી શકે છે.
 
એવરી માઇનડ મેટિ્થ (Every Mind Matters) ની વેબિાઇટ ્પર 
તમે તમારા માનસિક સવાસ્થ્ય અને સુખાકારીની િંભાળ રાખવામયાં 
િહાય માટે નનષરાત િલાહ અને વયવહારુ ટીપ્સ મેળવી શકો છો: 
nhs.uk/every-mind-matters  

NHS 111

જ્ારે તે તાત્ાસલક હોય ્પરંતુ જીવલેર બીમારી અથવા ઈજા ન 
હોય, ત્ારે 111.nhs.u kની મુલાકાત લો અથવા 111 ્પર મોબાઈલ 
અને લેનડલાઈનથી નનઃશુલ્ક કોલ કરો. આ િેવા રદવિના 24 
કલાક, અઠવારડયાના િાતેય રદવિ ઉ્પલબ્ધ છે. 

જ્ારે તમને તાત્ાસલક જરૂર હોય ત્ારે રિશશશક્ષત િલાહકારો 
તમને યોગય તબીબી િારવાર મેળવવામયાં મદદ કરીને તમને 
આરોગયિંભાળ વયવિાયયકો સુધી ્પહોંિંાડી શકે છે અથવા તમને 
તાત્ાસલક િારવાર કેનદ્ર, ઇમરજનિી ડેન્લ િેવા, GP, િામ્થિી 
અથવા અન્ય વધુ યોગય સ્ાનનક િેવા ્પર નનદદેશશત કરી શકે છે.

જીવન માટે જોખમી ઇજાઓ અથવા હાટ્થ  એટેક અથવા સ્ટ્ર ોક જવેી 
્પરરસ્સ્તતઓ માટે, A&E ્પર જાઓ અથવા 999 ્પર કોલ કરો.

તમારા ફામમાલસસ્ટને પછૂો

તમારા સ્ાનનક િામમાસિસ્ તમને એ્પોઇન્મેન્ની જરૂરરયાત પ્વના, 
ઝાડા થવા, નાક મયાંથી ્પારી વહેવું, અથવા ્પીડાદાયક ઉધરિ 
અથવા માથાના દુખાવા જવેી િામાન્ય ્પરરસ્સ્તતઓ માટે ઓવર-
ધ-કાઉન્ર દવાઓ પ્વશે મૈત્ીપરૂર્થ, નનષરાત િલાહ આ્પી શકે છે. 

િામમાસિસ્ પ્રિસ્ક્રિપ્શનિનું પ્વતરર કરવાની િાથે િાથે, કટોકટીની 
ગભ્થનનરોધક દવાઓ અને અિંયમીત પુરવઠા િહહતની શ્ેરીબદ્ધ 
િેવાઓ રિદાન કરે છે.  

તમારી નજીકના િામમાસિસ્ને શોધવા માટે, અહી મુલાકાત લો 
nhs.uk/find-a-pharmacy 
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