ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੇਸ
ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਭ਼ਾਲ
ਅਸੀਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ?
ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਕਵਲਵਿਕਲ ਕਵਮਸਵਿੰਗ ਗਰੁੱ ਪ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਜੀ.) ਐੱਿ ਐੱਚ ਐੱਸ
ਸੰ ਗਠਿ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਿ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਥ਼ਾਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦ਼ਾ
ਹੈ 450,000 ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਐਿਐਚਐਸ-ਫੰ ਵਡਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬੈੱਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ
ਇਹ ਪਰ਼ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਤਕ, ਕਵਮਊਵਿਟੀ ਵਸਹਤ
ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮ਼ਾਿਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ
ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਜੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਸਥ਼ਾਿਕ ਜੀ.ਪੀ., ਿਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਡ਼ਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰ਼ਾ
ਚਲ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਡ਼ਾਕਟਰ ਬੈੱਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ 50 ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਮਲ
ਵਿਚ ਸੀਸੀਗੰ ਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਅਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ 570 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਿੰ
ਵਕਿੇਂ ਖਰਚ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭ਼ਾਲ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਤੇ ਹੈ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਸੇਿ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਬ਼ਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?
ਐਿਐਚਐਸ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਿੀਂ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਿ ਦੇ ਬ਼ਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਰਰੀ ਕਦਮ
ਦ਼ਾ ਜ਼ਾਇਜ਼਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਿ. ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਿੰ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਟੀਿ ਵਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ
ਇਕ ਿਹੀਂ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਇਹ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਿਸਿੀਕਾਂ ਿੰ ਤੌਹਕਲੇ ਪਰਸਤ਼ਾਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਬ਼ਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈੱਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਸੰ ਕਟਕ਼ਾਲੀਿ
ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਅਤੇ ਚਰਚ਼ਾ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਇਹ ਦ਼ਾ ਵਹੱ ਸ਼ਾ ਬਣੇਗ਼ਾ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਅਿਧੀ, ਜੋ ਵਕ ਜ਼ਰਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱ ਖ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਿੰ ਸਵਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਭ਼ਾਲ
ਿਰਤਮ਼ਾਿ ਵਿੱ ਚ ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਿੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਈ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ
ਵਿਕਲਪ ਹਿ ਇੱ ਕ ਤਤਕ਼ਾਲ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ
ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੇ ਮੌਜਦ਼ਾ ਮ਼ਾਡਲ

ਫੋਿ 999
ਇੱ ਕ ਸਲ਼ਾਹ
ਲਿੋ ਘੰ ਟੇ ਦੇ
ਬ਼ਾਹਰ ਜੀ.ਪੀ.

ਹ਼ਾਜ਼ਰ ਹੋਿੋ

ਜ਼ਰਰੀ ਅਤੇ

A&E

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ

ਐੱਿ ਐੱਚ ਐੱਸ ਿੰ
ਕ਼ਾਲ ਕਰੋ 111
ਲਈ ਸਲ਼ਾਹ

ਆਓ ਿ਼ਾਕਇਿ ਸੈਂਟਰ

ਅਸੀਂ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦ਼ਾ ਇੱ ਕ ਿਿਾਂ ਮ਼ਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌ ਮੀ ਮ਼ਾਰਗਦਰਸਿ ਿ਼ਾਲ
ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਿ ਉਲਝਣਾਂ ਿੰ ਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਿੰ ਸੁਚ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਹਿ ਜ਼ਰਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣ਼ਾ

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ?
ਿੈਸਿਲ ਮ਼ਾਰਗ ਦਰਸਿ ਵਦਖ਼ਾਉਂਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੰ ਿੇਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਿਧੀਆ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਿ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਦੁਆਰ਼ਾ ਸਧ਼ਾਰਿ ਟੈਸਟਾਂ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਸ਼ਾਿੰ ਅਖ਼ਵਤਆਰ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹੈ ਐਿਐਚਐਸ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਦੁਆਰ਼ਾ
ਇੱ ਕ ਅਵਤ ਜ਼ਰਰੀ ਇਲ਼ਾਜ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਹਣ ਲਈ (UTC) ਬੈੱਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ
ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਹੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਾਡੇ ਕਵਮਸਿਰਾਂ ਿੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭ਼ਾਿੀ ਸਥ਼ਾਿ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ
ਕਰਿ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤ਼ਾ ਇੱ ਕ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਯਟੀਸੀ, ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਕੌ ਮੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਬਚ਼ਾਅ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥ਼ਾ ਸੀ ਐਿਐਚਐਸ ਇੰ ਗਲਡ ਦੁਆਰ਼ਾ ਦਰਸ਼ਾਏ ਵਿਸੇਸਤ਼ਾ
ਕੁਝ ਖੋਜ ਦੇ ਬ਼ਾਅਦ, ਇਹ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹੀ ਸਥ਼ਾਿ ਸਵਹ-ਲੱਭਣ

ਂ ਈ ਦੇ ਿ਼ਾਲ ਇਹ
ਲਈ ਸੀ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੱ ਖਣੀ ਵਿੰ ਗ ਸ਼ਾਈਟ ਤੇ ਯ ਟੀਸੀ, ਏ ਐਡ
ਪਰਦ਼ਾਿ ਕਰੇਗ਼ਾ ਲੋ ੜੀਂਦ਼ਾ ਡ਼ਾਇਗਿੌਸਵਟਕ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟਕ਼ਾਲੀਿ
ਵਿਿਸਥ਼ਾ ਿੰ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜ਼਼ਾਜਤ ਵਮਲ ਕੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ.
ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਤੋਂ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰ਼ਾ ਵਡਲੀਿਰ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ,
ਯਟੀਸੀ ਦੱ ਖਣੀ ਵਿੰ ਗ 'ਤੇ ਖੋਲੇ ਗ
ਹ ੀ 1 ਤੇ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਤਬਰ 2018
ਿੰ ਵਮਲਣ ਲਈ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕੌ ਮੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗ ਇਲ਼ਾਜ ਕੇਂਦਰ
ਬੈੱਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ, ਅਸੀਂ ਇਿਹਾਂ ਿੰ ਅੱ ਗੇ ਿਧਣ ਦ਼ਾ ਪਰਸਤ਼ਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਤਿੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੇਿ਼ਾ ਿਿਾਂ ਅਗਰੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਵਜੱ ਥੇ ਿਸਿੀਕਾਂ ਦੋਿਾਂ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਬੁੱ ਕ ਕਰਿਯੋਗ ਅਤੇ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਅਪੌਂਇੰਟਮੈਂਟਾਂ

ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦ਼ਾ ਪਰਸਤ਼ਾਵਿਤ ਿਿਾਂ ਮ਼ਾਡਲ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ
ਕ਼ਾਲਾਂ NHS111

ਰੋਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦ਼ਾ ਹੈ ਲਈ
ਕਲੀਵਿਕਲ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਸਲ਼ਾਹ
ਅਤੇ ਵਦਸ਼ਾ ਿੰ ....

ਫ਼ਾਰਮੇਵਸਸਟ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਦੇਖਭ਼ਾਲ

ਵਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱ ਕ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ

ਜੇ ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੇ ਬ਼ਾਹਰ ਜੀਪੀ ਿ਼ਾਲ

ਿ਼ਾਲ (ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੀ

ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਸੇਿ਼ਾ

ਬੁੱ ਕ ਕੁਰਕੀ ਤੁਰੰਤ ਇਲ਼ਾਜ ਦੇ
ਿ਼ਾਲ ਕੇਂਦਰ (ਜਦੋਂ UTC ਹੈ
ਖੁੱ ਲਹ਼ਾ

999 ਸੇਿ਼ਾ ਦ਼ਾ ਹਿ਼ਾਲ਼ਾ
ਵਦੰ ਦ਼ਾ ਹੈ

ਵਕਉਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
31 ਮ਼ਾਰਚ 2017 ਿੰ , ਐਿਐਚਐਸ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਿੇ "ਐਿਐਚਐਸ ਪੰ ਜ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅਗਲ਼ਾ
ਕਦਮ ਪਰਕ਼ਾਵਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਫ਼ਾਰਿਰਡ ਵਿਊ (ਐਫ.ਏ.ਐੱਫ.ਿੀ.ਿੀ.) ", ਜੋ ਵਿਰਧ਼ਾਰਤ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ
ਵਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਕਿੇਂ ਲ਼ਾਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸ਼ਾਲ
ਜ਼ਰਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ (ਯਈਸੀ) ਮੁੱ ਖ ਕੌ ਮੀ ਸੇਿ਼ਾ ਸੁਧ਼ਾਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ
ਪਰ਼ਾਥਵਮਕਤ਼ਾਿਾਂ, ਕੌ ਮੀ A & E ਪਰਦਰਸਿ ਿੰ ਵਬਹਤਰ ਬਣ਼ਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧਆਿ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਿ਼ਾ
ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਸਪੱ ਸਟ
ਇਹ ਕਲੀਵਿਕਲ ਕਵਮਸਵਿੰਗ ਸਮਹ ਿੰ ਪੁੱ ਛਦ਼ਾ ਹੈ:
 ਿੇਲਿ਼ਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਊ ਅਗੇਜੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਵਕ 12 ਿੰ ਖੋਲ ਦੇਿੇਗ਼ਾ
ਵਦਿ ਵਿਚ ਘੰ ਟੇ, ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸੱ ਤ ਵਦਿ ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਿਕ ਅਵਤ-ਜ਼ਰਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ
ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿ਼ਾਲ ਜੁੜੋ

 ਇੱ ਕ ਕੇਂਦਰ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕਰੋ ਜੋ ਪੇਸੇਿ਼ਾਰਾਂ ਿੰ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੇ
ਦੁਰਘਟਿ਼ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤ਼ਾਲ ਦੀਆਂ
ਸਹਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿ਼ਾਲ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰ਼ਾ ਇਲ਼ਾਜ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸੀਿ ਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਗੇ
ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ਼ਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਵਕਉਂ ਹੈ?
ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ, ਿਰਤਮ਼ਾਿ ਵਿੱ ਚ ਸਵਹਰ ਵਿੱ ਚ, ਪੁਤਿੇ ਵਿੱ ਚ ਅਧ਼ਾਰਤ ਇੱ ਕ ਿ਼ਾਕਇਿ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਇਹ ਿਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਹੈ.
ਇਹ ਸੇਅਰ ਪੁਤਿੋਪੀ ਪਰੈਕਵਟਸ ਦੇ ਰਪ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕੋ ਇਮ਼ਾਰਤ, ਪਰ ਇੱ ਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਿੱ ਖਰੀ
ਸੇਿ਼ਾ ਹੈ ਇਕਰ਼ਾਰਿ਼ਾਮ਼ਾ
ਇਹ ਸੇਿ਼ਾ ਉਹਿਾਂ ਸ਼ਾਰੇ ਜੀਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਇਿਡੈਡ ਅਤੇ ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ
ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਾ ਕੇ, ਪਰ ਿ਼ਾੱਕ-ਇਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵਹੱ ਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿ਼ਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਬੋਰੋ ਵਿਚ
ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਿ. ਕੁੱ ਝ ਵਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈੱਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਿ, ਉਿਹਾਂ ਤੋਂ
ਬ਼ਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤ਼ਾਲੀਮ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਬ਼ਾਰਡਰ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸ਼ਾਿੰ ਇਹ ਪਛ਼ਾਣ ਵਲਆ ਵਕ ਪੁਤਿੇ ਵਿਖੇ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੇਿ਼ਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਿਹੀਂ
ਆਈ ਹੈ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਵਿਖੇ A & E ਉੱਤੇ ਦਬ਼ਾਅ, ਜੋ ਵਕ ਇਸਦ਼ਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ
ਸੀ ਅੰ ਕੜੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਿ ਜੋ ਵਕ ਇੱ ਕ ਤੀਜੇ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਪੁਟੋਵਿਓਰੇਟਸ, ਕੌ ਣ ਹਿ? ਜੀਪੀਪੀ ਵਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਐਕਸਟੈਂਸਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਿ਼ਾ
ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸ਼ਾਿੰ ਇਹ ਪਛ਼ਾਣ ਵਲਆ ਵਕ ਪੁਤਿੇ ਵਿਖੇ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੇਿ਼ਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਿਹੀਂ
ਆਈ ਹੈ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਵਿਖੇ A & E ਉੱਤੇ ਦਬ਼ਾਅ, ਜੋ ਵਕ ਇਸਦ਼ਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ
ਸੀ ਅੰ ਕੜੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਿ ਜੋ ਵਕ ਇੱ ਕ ਤੀਜੇ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ

ਪੁਟੋਵਿਓਰੇਟਸ, ਕੌ ਣ ਹਿ? ਜੀਪੀਪੀ ਵਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ
ਐਕਸਟੈਂਸਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਿ਼ਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਿੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਵਦੱ ਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਇਕ ਅਵਤਜ਼ਰਰੀ ਇਲ਼ਾਜ ਕੇਂਦਰ ਿਜੋਂ ਸਥ਼ਾਵਪਤ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਿ਼ਾਲ ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ ਸਵਹਜ ਸੇਿ਼ਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼
ਸ਼ਾਡੀ ਇੱ ਛ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਅਵਜਹੀ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਵਤਆਰ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸ਼ਾਿੀ ਿ਼ਾਲ ਿੈਿੀਗੇਟ ਕਰਿ
ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣ਼ਾਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ, ਸਹੀ ਜਗਹ਼ਾ ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ
ਪਹੁੰ ਚਣ, ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ 'ਤੇ ਵਿਰਭਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ.
ਜ਼ਰਰੀ ਇਲ਼ਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਕਿੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗ਼ਾ?
Urgent Treatment Centres ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਮ਼ਾਰਗ-ਦਰਸਿ ਇਹ ਵਿਸਚਤ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ
ਵਕ ਮਰੀਜ਼:
 ਉਹਿਾਂ ਯਟੀਸੀਜ਼ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋ ਵਜਹੜੇ ਰੋਜ਼਼ਾਿ਼ਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 12 ਘੰ ਟੇ
ਖੁੱ ਲਹੇ ਹੋਣ, ਦੁਆਰ਼ਾ ਸਟ਼ਾਫ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ ਸਰਲ ਡ਼ਾਇਗਿੌਸਵਟਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਿ਼ਾਲ ਜੀਪੀ, ਿਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ, ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਲਈ ਵਪਸ਼ਾਬ
ਵਿਸਲੇ ਸਣ, ਈਸੀਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱ ਚ ਐਕਸ-ਰੇ.
 4 ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਪੁਆਇੰ ਟਮੈਂਟਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ

ਂ ਲੈਂ ਸ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ
ਕਰਿ ਲਈ ਇਕਸ਼ਾਰ ਰਟ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਐਿਐਚਐਸ 111, ਐਬ
ਆਮ ਪਰੈਕਵਟਸ ਦੁਆਰ਼ਾ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਦ਼ਾ ਹੈ.

ਂ ੀਗੁਆਇਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
 ਜ਼ਾਣੋ ਵਕ ਯਟੀਸੀ ਸਥ਼ਾਿਕ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਐਟ
ਂ ਲੈਂ ਸ ਸੇਿ਼ਾ, ਐਿਐਚਐਸ 111, ਸਥ਼ਾਿਕ ਿ਼ਾਲ
ਸੰ ਭ਼ਾਲ ਦ਼ਾ ਵਹੱ ਸ਼ਾ ਹੈ ਸੇਿ਼ਾ ਜੋ ਐਬ

ਵਮਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਪੀ, ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਏ ਅਤੇ ਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥ਼ਾਿਕ ਪਰਦ਼ਾਤ਼ਾ

UTC ਦੇ ਕੀ ਲ਼ਾਭ ਹਿ?
ਅਸੀਂ ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੰ ਿਧੀਆ ਸੰ ਭਿ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰਿ਼ਾ
ਚ਼ਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ. ਦੇ ਲ਼ਾਭ ਇਕ ਅਵਤ ਜ਼ਰਰੀ ਇਲ਼ਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
 ਿਧੀ ਹੋਈ ਐਕਸੈੱਸ. ਿਿਾਂ ਅਗਰੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 12 ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੀ ਖੁੱ ਵਲਹਆ
ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ ਵਦਿ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਵਦਿ, ਅਤੇ 365 ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਦਿ. ਿਰਤਮ਼ਾਿ ਿ਼ਾਕਇਿ ਸੇਿ਼ਾ ਚਲਦੀ ਹੈ 08:00 - 18: 00 ਿਜੇ ਸੋਮਿ਼ਾਰ - ਫਰੀਦੇ ਅਤੇ 08:00
- 17: 00 ਿਜੇ ਸਿੀਿ਼ਾਰ ਤੇ
 ਤੇਜ਼ ਤਸਖੀਸ. UTC ਕੋਲ ਸ਼ਾਧ਼ਾਰਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹੋਿੇਗੀ ਵਪਸ਼ਾਬ ਵਿਸਲੇ ਸਣ,
ਈਸੀਜੀ, ਖਿ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ, ਜੋ ਰੈਫਰਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿੰ ਹਟ਼ਾਉਂਦ਼ਾ ਹੈ. ਇਹ
ਿਰਤਮ਼ਾਿ ਵਿੱ ਚ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਂ ਹੈ.
 ਲਚਕਦ਼ਾਰ ਵਿਯੁਕਤੀਆਂ ਿਰਤਮ਼ਾਿ ਵਿੱ ਚ, ਮਰੀਜ਼ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਯ ਟੀ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਜਾਂ ਇਕ
ਅਪੁਆਇੰ ਟਮੈਂਟ ਿ਼ਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਿਰਤਣ਼ਾ ਚ਼ਾਰ ਘੰ ਟੇ
 ਇੱ ਕੋ ਵਦਿ ਵਿਯੁਕਤੀਆਂ. ਛੋਟੀਆਂ ਵਬਮ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱ ਟਾਂ ਿ਼ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ A & E ਿੰ
ਵਮਲਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ UTC ਤੇ ਜ਼ਾਓ ਇਸ ਦ਼ਾ ਭ਼ਾਿ ਹੈ ਵਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੰ ਸਟਰੀਮ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ
ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਾਈਟ ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ A & E 'ਤੇ ਦਬ਼ਾਅ ਿੰ ਦਰ ਕਰੇਗ਼ਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਉਡੀਕ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੰ ਘਟ਼ਾਏਗ਼ਾ - ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਕ ਸਮੇਂ
ਤੇਜ਼ ਰੇਫਰਲ. ਜੇ ਇੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਯਟੀਸੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹ਼ਾਲਤ
ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ UTC ਦੇ ਿਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਉਹਿਾਂ ਿੰ ਰੈਫਰ
ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੇ ਿ਼ਾਲ ਇੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਕਲੀਵਿਕਲ ਹੈਂਡ ਓਿਰ ਸ਼ਾਫ
ਕਰੋ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਕਲੀਿੀਕਲ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਿੁਸ਼ਾਰ ਇੱ ਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮ਼ਾ ਵਿੱ ਚ.

ਂ ਈ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ, ਿਰਸਾਂ ਅਤੇ
 ਕਲੀਵਿਕਲ ਉੱਤਮਤ਼ਾ. UTC ਿੰ ਜੀ.ਪੀ., ਇੱ ਕ ਏ ਐਡ
ਹੋਰ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਮ਼ਾਵਹਰ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤ਼ਾ ਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ਼ਾਉਂਦੇ ਹਿ.

ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਤੁਲਿ਼ਾ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ?
ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਿਧਣ ਦੇ ਸ਼ਾਡੇ ਮੌਜਦ਼ਾ ਮ਼ਾਡਲ ਿੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰੇ
ਲ਼ਾਭ ਹਿ ਿੰ ਿ਼ਾਕ- ਅਗਰੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੇਿ਼ਾ ਵਿੱ ਚ.
ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਟੇਬਲ ਉਹਿਾਂ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਪ ਰੇਖ਼ਾ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਦ਼ਾਿ
ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣਗੇ, ਦੀ ਤੁਲਿ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਡੇ ਮੌਜਦ਼ਾ ਮ਼ਾਡਲ ਦੇ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ
ਤੱ ਕ

UTC

ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੈਂਟਰ

ਹਫਤੇ ਵਿਚ 7 ਘੰ ਟੇ, ਵਦਿ ਵਿਚ 12 ਘੰ ਟੇ

08:00 -18: 00 ਤੋਂ ਸੋਮਿ਼ਾਰ

ਖੁਲਹਿ਼ਾਓ

- ਸੁੱ ਕਰਿ਼ਾਰ ਅਤੇ 08:00 - ਸਿੀਿ਼ਾਰ ਤੇ
17:00 ਿਜੇ

ਸਧ਼ਾਰਣ ਵਿਦ਼ਾਿਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ,

ਡ਼ਾਇਗਿੋਸਵਟਕਸ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰ ਚ ਿਹੀਂ

ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਵਿਸਲੇ ਸਣ,
ਈਸੀਜੀ, ਖਿ, ਐਕਸਰੇ
ਉਸੇ ਵਦਿ ਬੁੱ ਕ ਕਰਿ਼ਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ

ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੇਿ਼ਾ, ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਉਡੀਕ

NHS111 ਦੁਆਰ਼ਾ ਵਿਯੁਕਤੀਆਂ

ਕਰੋ

A & E ਵਿਚ ਸਿੈ-ਪੇਸਕ਼ਾਰੀ ਿ਼ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੈਂਟਰ ਸਵਥਤੀ ਿ਼ਾਲ ਸੰ ਭਿ
ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੇਕਰ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਤੌਰ

ਿਹੀਂ ਹੈ

ਤੇ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ ਤਾਂ UTC ਤੇ ਸਟਰੀਮ
ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਦ਼ਾ ਹੈ
ਸਧ਼ਾਰਿ ਿ਼ਾਲ A & E ਿੰ ਕਲੀਿੀਕਲ

ਂ ਲੈਂ ਸ
ਮਰੀਜ਼ ਿੰ A & E (ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇ ਐਬ

ਰੈਫਰਲ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦ਼ਾ ਤਬ਼ਾਦਲ਼ਾ

ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਿ਼ਾਜ਼ਾਈ ਵਿਰਭਰ ਕਰਦੇ

ਹੋਏ ਸਰਤ 'ਤੇ) ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ
ਿ਼ਾਲ ਡ਼ਾਕਟਰ ਤੋਂ
ਜੁਆਇੰ ਟ ਕਲੀਵਿਕਲ ਲੀਡਰਵਸਪ ਜੀਪੀ

ਜੀਪੀ / ਿਰਸ ਦੀ ਅਗਿ਼ਾਈ

ਿ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮਜ਼, ਿਰਸਾਂ ਦੁਆਰ਼ਾ
ਸਟ਼ਾਫ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਏ ਅਤੇ ਈ
ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡ਼ਾਕਟਰੀ
ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ, ਦੀ ਸੁਫਕਤ਼ਾ ਯਕੀਿੀ
ਬਣ਼ਾਉਂਦੇ ਹਿ
ਜ਼ਰਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭ਼ਾਲ
ਵਸਸਟਮ

ਡ਼ਾਕਟਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਿ?
ਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਯਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਅਤੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਦ਼ਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਿ ਦ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕ਼ਾ ਵਿਰਧ਼ਾਰਤ
ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ
ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਿੇ ਯਟੀਸੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਦੇ ਵਦਰਸ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਹਿ ਮਰੀਜ਼ ਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਿਰਤਮ਼ਾਿ ਤਤਕ਼ਾਲ ਅਤੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣ਼ਾ ਤਜਰਬ਼ਾ ਿਧ਼ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀ
ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ਼ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ
ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਦ਼ਾ ਮੰ ਿਣ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਯ ਟੀਸੀ ਿਲੋਂ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਬਹਤਰ
ਸੇਿ਼ਾ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਿੇਗੀ ਸ਼ਾਰੀ ਆਬ਼ਾਦੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ, ਕਲੀਿੀਕਲ
ਵਦਰਸਟੀਕੋਣ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਹੈ ਸਪੈਸਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ,

ਸਪੈਸਲਟੀਜ਼ਾਂ ਿੰ ਰੈਫਰਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਿ, ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿੰ ਵਬਹਤਰ ਬਣ਼ਾਉਂਦ਼ਾ ਹੈ.
ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਵਿਭ਼ਾਗ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦ਼ਾ ਹੋਿੇਗ਼ਾ ਜੋ ਵਕ

ਂ ਈ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ
ਮ਼ਾਮਲੀ ਸੱ ਟਾਂ / ਵਬਮ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰ ਯ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱ ਚ ਸਟਰੀਮ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ, ਏ ਐਡ
ਦੇ ਬੋਝ ਿੰ ਘਟ਼ਾਏਗ਼ਾ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ਼ਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ
ਿਧੇਰੇ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਿੀ
ਇੱ ਕ ਅਗਰੈਂਟਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਸੁਰਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਜਸਦੇ ਅਿੁਸ਼ਾਰ
ਯੋਜਿ਼ਾਿਾਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ ਪਰ਼ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਿ਼ਾਧ
ਸਮਰੱ ਥ਼ਾ ਿੰ ਿਧ਼ਾਓ.
ਜੀਪੀ ਿੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਐਕਵਸਵਸਸ ਿੰ ਅਵਤਵਰਕਤ ਯੋਜਿ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਕਰਿ ਲਈ
ਭੇਵਜਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿੰ ਹੁਲ਼ਾਰ਼ਾ, ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਿਹਾਂ ਿੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਿੇੜੇ ਇੱ ਕ
ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਿੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਰਪ ਵਿੱ ਚ
ਿਿੀਂ ਸੇਿ਼ਾ ਸਤੰ ਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸੁਰ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰੀ-ਬੁਕੇਬਲ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਸ ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ
ਆਮ ਕੰ ਮਕ਼ਾਜੀ ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੇ ਬ਼ਾਹਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਿੀਿ਼ਾਰ ਤੇ
ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਿ ਿ਼ਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਿ਼ਾਧ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕਰਿ
ਦ਼ਾ ਟੀਚ਼ਾ ਰੁਟੀਿ ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱ ਚ ਪਰ਼ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤਾਂ.
ਇਹ ਵਕੰ ਿ਼ਾ ਖਰਚ ਆਿੇਗ਼ਾ?

2018/19 ਵਿਚ, ਪੌਂਡ ਤੋਂ 1.4 ਮੀਲ ਿਿੇਂ ਕੌ ਮੀ ਮ਼ਾਿਤ਼ਾ-ਪਰ਼ਾਪਤ
ਅਰਜੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਿੇਸ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ £ 1.7 ਮੀਟਰ ਲਈ ਵਿਿੇਸ
ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ ਿੰ ਜੀਪੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਐਕਸੈਸ ਸਰਵਿਸ.
ਹ਼ਾਲਾਂਵਕ ਸ਼ਾਿੰ ਵਿਸਿ਼ਾਸ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਸਹੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਿ ਿਸਿੀਕ, ਅਸੀਂ ਪਛ਼ਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਥ਼ਾਿ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸਰਵਿਵਸਜ਼
ਦੀ ਸ਼ਾਡੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਵਿਚ ਿਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਿੱ ਲ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰੇ ਬੋਰੋ,
ਵਜਸਦ਼ਾ ਲ਼ਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੇਿ਼ਾ 2009 ਤੋਂ ਪੁਤੋਿੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ.
ਅਸੀਂ ਜਿਤ਼ਾ ਿੰ ਵਕਿੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ?
ਸਥ਼ਾਿਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚੰ ਤ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਸਫ਼ਾਰਸ ਿੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਬੋਰੋ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ
ਬ਼ਾਲਗ ਸੇਿ਼ਾ ਸੇਹਤ ਦ਼ਾ ਸੰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਛ਼ਾਣਬੀਣ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਿ਼ਾਸੀਆਂ ਿ਼ਾਲ ਕੁੱ ਝ ਸਲ਼ਾਹ
ਮਸਿਰ਼ਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ.
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕਰ਼ਾਰਿ਼ਾਮੇ ਿੰ ਿਧ਼ਾ ਵਦੱ ਤ਼ਾ ਹੈ ਸਤੰ ਬਰ 2018 ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਪੁਤਿੋ
ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਸਿੀਕਾਂ ਿ਼ਾਲ ਰੁੱ ਝੇ ਰਵਹੰ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦ਼ਾ
ਭਵਿੱ ਖ. ਹੋਰ ਹ਼ਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਿ਼ਾਧ ਰ਼ਾਸੀ ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ ਪੇਸਕਸ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਪੁਤਿੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਿ਼ਾਲ ਐਕਸਟੈਿਸਿ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ 1 ਤੋਂ ਅਕਤਬਰ
2018 ਤੋਂ 24 ਮਈ 2019 * ਕੰ ਟਰੈਕਟ ਪਵਰਿਰਤਿ ਅਧੀਿ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱ ਕਰਿ਼ਾਰ ਸਿੇਰੇ
8:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 2:00 ਿਜੇ ਅਤੇ ਸਿੀਿ਼ਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿ਼ਾਰ ਸਿੇਰੇ 8:00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00
ਿਜੇ ਤਕ. ਹ਼ਾਲਾਂਵਕ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਹ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦ਼ਾ ਹੱ ਲ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਸੰ ਖੇਪ ਸੋਅ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਦਲ਼ਾਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸਿਰੇ, ਉਿਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿ਼ਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਿ ਲਈ
ਜੋ ਵਜ਼ਆਦ਼ਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਰਭ਼ਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤ਼ਾ ਲ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਅਸੀਂ
ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਵਕਿੇਂ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਿਚ਼ਾਰ ਸੁਣਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਿਸਿੀਕਾਂ ਤੋਂ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ਼ਾਰਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ਼ਾਰਾਂ ਿੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ
ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਪਰਣ਼ਾਲੀ
ਪਰਸਤ਼ਾਿ:
ਇੱ ਕ ਅਗਰੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੌ ਮੀ ਜਰਰੀ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਿੰ ਪਰ਼ਾ ਕਰਿ ਲਈ
ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪੁਤਿੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ-ਕੇਂਟਰ ਿੰ ਬੰ ਦ ਕਰਿ
ਦ਼ਾ ਪਰਸਤ਼ਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਥ ਵਿੰ ਗ 'ਤੇ ਿਿੇਂ ਅਗਰੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਿੰ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ
ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਰੋ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਈਟ.
1 ਅਕਤਬਰ 2018 ਿੰ ਖੁੱ ਲਹਣ ਿ਼ਾਲੀ ਿਿੀਂ ਜ਼ਰਰੀ ਇਲ਼ਾਜ ਸੈਂਟਰੁਇਲ. ਪੇਸਕਸ ਕਰਿ ਲਈ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਿ਼ਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਿਰੰ ਤਰਤ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕ UTC ਬੈੱਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਿੰ ਜ਼ਰਰੀ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਪੈਟਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਇਕ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੇਿ਼ਾ ਿ਼ਾਲ 1
ਅਕਤਬਰ 2018 ਤੋਂ 24 ਤਕ ਘਟ਼ਾਏ ਗਏ ਘੰ ਟੇ ਮਈ 2019 * ਕੰ ਟਰੈਕਟ ਪਵਰਿਰਤਿ
ਅਧੀਿ. ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਪੁਤੋਿੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱ ਚ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੇਿ਼ਾ ਰਸਮੀ ਢੰ ਗ
ਿ਼ਾਲ ਬੰ ਦ ਹੋਿੇਗੀ.
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਡੀ ਯੋਜਿ਼ਾਿਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
 ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਵਕਿੇਂ ਿਰਤਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ
ਿਰਤਦੇ ਹਿ ਮੌਜਦ਼ਾ ਿ਼ਾਕ-ਇਿ ਸੇਿ਼ਾ
 ਅਸੀਂ ਮੰ ਿਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਪ਼ਾਰਵਕੰ ਗ ਦੀ ਲ਼ਾਗਤ ਅਤੇ ਬੇਡਫੋਰਡ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਦੱ ਖਣੀ ਲਈ
ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਵਿੰ ਗ ਵਚੰ ਤ਼ਾ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਿਸਿੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਅਵਜਹ਼ਾ ਹੈ ਵਜਸ ਬ਼ਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚ਼ਾਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਿਹਾਂ ਵਚੰ ਤ਼ਾਿਾਂ ਦ਼ਾ ਸੰ ਬੋਧਿ ਕਰੋ?

 ਊਰਜੈਂਟ ਇਲ਼ਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੁੱ ਲਣ ਿ਼ਾਲ ਅਸੀਂ ਵਕਿੇਂ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਕਿੇਂ ਹਿ?
ਵਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ਼ਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿ ਲਈ ਜੁਵੜਆ ਪਰਸਿ਼ਾਿਲੀ ਭਰੋ.
ਟ਼ਾਈਮਸਕੇਲ
ਅਸੀਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਅਗਸਤ 2018 ਤਕ ਸ਼ਾਡੇ ਪਰਸਤ਼ਾਿ ਤੋਂ ਪਬਵਲਸ ਕੀਤੀਏਗੀ,
ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਿ਼ਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚ਼ਾਰ
ਸਾਂਝੇ ਕਰਿ ਦ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਹੈ.
ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਿਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਿੇਗੀ ਫੀਬ਼ਾਬੈਕ
ਸਤੰ ਬਰ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਇਆ 2018

