ਡਾਰਲ ਿੰ ਗਟਨ ਡਰਹਮ ਅਤੇ ਟੀਜ਼
ਲ ਿੱ ਚ NHS

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ NHS ਤੁਹਾਡੇ

ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਹਤਰ ਕਰ

ਈ ਕੀ ਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ NHS ਬਿਹਤਰ ਬਸਹਤ (Better Health) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ
ਤੋਂ ਪ੍ਿੱ ਛ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਕਾਲੀ ਬਸਹਤ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਬਵਿੱ ਿ, NHS ਦੇ ਸੁੰ ਗਠਨ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਉੱਤੇ ਬਧਆਨ ਦੇ

ਸਮਿੱ ਬਸਆਵਾਂ – ਬਜਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ – ਦੇ

ਰਹੇ ਹਨ ਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਦਲਦੀਆਂ ਬਸਹਤ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੁੰ ਬਕਵੇਂ

ਹੁੰ ਬਦਆਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸੁੰ ਕਟਕਾਲੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਬਵਿੱ ਿ ਹੋਏ ਸਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਬਵਿੱ ਿੋਂ ਬਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ
ਗੁੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਿਿੱ ਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜਸ ਸਮੇਂ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਾਵ ਬਵਿੱ ਿ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਿਾਰੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋਣਗੇ।

ਲਿਹਤਰ ਲਸਹਤ (Better Health) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਸ ਿਾਰੇ ਹੈ ਲਕ NHS,ਡਾਰਲ ਿੰ ਗਟਨ, ਕਾਉਂਟੀ ਡਰਹਮ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ ੈ ੀ ਲ ਿੱ ਚ
ਅਲਿਹਾ ਲਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਭਗ 100 ਕਲ ਨੀਲਿਅਨ – ਸੀਲਨਅਰ ਸ ਾਹਕਾਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਿੀਪ੍ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਸਹਤ-ਸਿਿੰ ਧੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ – ਇਸ ਗਿੱ

ਉੱਤੇ ਲਧਆਨ ਦੇਣ

ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈਸਵ
ੇ ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਦਾਏ ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਸਪ੍ਤਾ

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾ

ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਕ ਅਸੀਂ ਲਕ ੇਂ

ਈ ਨਤੀਲਿਆਂ ਨਿੰ ਸੁਧਾਰਣਾ ਲਕ ੇਂ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਬਜਨਹਾਂ ਮਰੀਿਾਂ ਨੂੁੰ ਜੀਪ੍ੀ, NHS ਸਮਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਕ
ਅੁੰ ਦਰ, ਜਾਂ ਮਰੀਿ ਦੇ ਘਰ ਬਵਿੱ ਿ, ਬਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸਰਿੱ ਬਖਅਤ ਅਤੇ

ਈ ਇਿੱਕਠੇ ਲਮ

ਪ੍ਰਦਾਨ

ਗਿੰ ਭੀਰ ਸਿੰ ਕਟਕਾ ੀ ਹ ਾਤ ਅਤੇ ਿਾਨ ੇ ਾ ਸਲਥਤੀਆਂ
ਈ, ਮਰੀਿਾਂ ਨੂੁੰ ਬਕਸੇ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁੰ ਕਟਕਾਲੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬਵਖੇ

ਂ ੂਲੈਂਸ ਦਆਰਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਿੱ ਥੇ 24/7
ਐਿ
ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤਜਰਿੇਕਾਰ ਟੀਮ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੋਵੇ।

ਬਦਲ ਦੇ ਦੌਬਰਆਂ, ਬਦਮਾਗੀ ਦੌਬਰਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰ ਭੀਰ ਸਿੱ ਟਾਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਬਜਹਾ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਬਲਨੀਬਸ਼ਅਨ ਮੁੰ ਨਦੇ ਹਨ ਬਕ ਇਸਨੂੁੰ
ਅੁੰ ਦਰੂਣੀ ਿਲੀਬਡੁੰ ਗ ਬਜਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁੰ ਭੀਰ ਸੁੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਬਥਤੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਵ ਬਵਿੱ ਿ, ਉਨਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਜਬਟਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ ।
ਸਾਡੇ ਕਬਲਨੀਬਸ਼ਅਨ ਮੁੰ ਨਦੇ ਹਨ ਬਕ ਸਾਨੂੁੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਮਕਾਿਲੇ ਘਿੱ ਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਬਵਿੱ ਿ ਗੁੰ ਭੀਰ ਸੁੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਬਥਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੁੰ ਕੇਂਦਬਰਤ ਕਰਨਾ
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ, ਇਿੱ ਕੋ ਬਜਹੀਆਂ ਸਮਿੱ ਬਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਿਹਤ ਬਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੁੰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਰਿੇਕਾਰ ਟੀਮਾਂ 24/7
ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੋ ਸਕਣ।

"ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਬਜਹੀ ਔਰਤ ਹੋ ਬਜਸਨੂੁੰ ਗੁੰ ਭੀਰ ਖਤਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਬਕ
ਤਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਨਹਾਂ ਖਤਬਰਆਂ ਨੂੁੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕਲ ਬਨਮਨਤਮ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਤਕ ਬਲਆ ਦੇਵੇ ।
ਅਬਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਉਹ ਹੈ ਬਜਿੱ ਥੇ ਮੈਨੁੰ ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਬਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੁੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਿੱ ਕ ਕੇਂਦਰੀਬਕਰਤ
ਖੇਤਰ ਬਵਿੱ ਿ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤਸੀਂ ਦੂਬਜਆਂ ਉੱਤੇ ਘਿੱ ਟ ਬਨਰਭਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਹਾਡੇ
ਲਈ ਦਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਵਿੱ ਿ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਤਹਾਡੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਵਕਲਪ੍
ਵੀ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੈ।"
ਡਾ ਹੇਲਨ ਬਸੁੰ ਪ੍ਸਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾਈ

ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲ ਆਂ ਲ ਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾ

ਹਸਪ੍ਤਾ

ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ, ਮਰੀਿਾਂ ਨੂੁੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ

ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਮਦਾਏ ਬਵਿੱ ਿ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹਣ ਸਰਿੱ ਬਖਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਅਬਜਹੀ ਸਰੁੰ ਿਨਾ ਦਾ ਬਵਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਜਸ ਬਵਿੱ ਿ ਜੀਪ੍ੀ ਪ੍ਰੈਕਬਟਸ ਨੂੁੰ ਸਮਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਦਾਏ ਦੇ
ਕੇਂਦਰ ਬਵਿੱ ਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਧਆਨ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ, ਬਜਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬਵਿੱ ਿ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬ ਿੱ ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੁੰ ਛਿੱ ਟੀ ਦੇ ਬਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਬਕ
ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਮਲਾਂਕਣ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਬਵਿੱ ਿ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਬਕਉਂਬਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਲੋ ਕ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਬਵਿੱ ਿ
ਕਾ ੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।"
ਡਾ. ਨੀਲ ਓ’ਿਰੇਨ, ਜੀਪ੍ੀ ਅਤੇ ਕਲੀਬਨਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿਹਤਰ ਬਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਥਾਨਕ ਹਸਪ੍ਤਾ

ਕਈ ਲ ਲਭਿੰ ਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੇ

ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੇ ਬਜਨਹਾਂ ਬਵਿੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਿਾਹਰੀ-ਰੋਗੀ ਕਲੀਬਨਕ,
ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ, ਅਬਜਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਟਾਂ ਜੋ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰ ਬ ਰ ਵੀ ਤਰੁੰ ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਿਿੱ ਧ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਈ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਵ ਦੇਖਭਾਲ ।
"ਿਹਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਿਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਨੋਬਟਸ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੁੰ
ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਰਿਾਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸਰੀ ਬਕਰਸ ਟੂਲੋਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਓਰਥੋਪ੍ੈਬਡਕ ਸਰਜਨ

ਸਿੰ ਕਟਕਾ ੀ ਇ ਾਿ ਦੀ ੋ ੜ ਾ ੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਗਿੰ ਭੀਰ ਰਪ੍ ਲ ਿੱ ਚ ਲਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਿੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਕਸੇ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੀਬਕਰਤ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਬਵਿੱ ਿ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਜਿੱ ਥੇ ਤਜਰਿੇਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਿਾਰੀ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਗੇ ਬਕ ਸਾਰੇ
ਬਵਿੱ ਿ ਐਿ
ਮਰੀਿ ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੁੰ ਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਬਦਨ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੋਏਗਾ ਬਕ ਮਰੀਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ
ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਿੀ ਗਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਣਗੇ।

"ਮਰੀਿ ਨੂੁੰ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਸ ਨੂੁੰ ਬਕਤੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਬਲਜਾਇਆ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਿੱ ਕੋ
ਛਿੱ ਤ ਹੇਠਾਂ ਬਦਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪ੍ਲਿਧ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੀਬਕਰਤ ਕਸ਼ਲਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕਿੱ ਠਾ
ਹੋਣਾ ਗੁੰ ਭੀਰ ਆਘਾਤ ਵਾਲੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵਿੱ ਿ ਿਹਤ ਬਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ
ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਿੋਟਗਰਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਕਾ ੀ ਵਿੱ ਖਵਿੱ ਖ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੀਬਕਰਤ ਕਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਡਾ ਬ ਲ ਗੋਡ ਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਨਸਥੇਬਟਸਟ

ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕ ਕੀ ਸੋਿਦੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਜਨਤਾ, ਮਰੀਿਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਨਧਤਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਕੀ
ਬਖਆਲ ਹਨ।

ਤਹਾਡੇ ਬਖਆਲ ਬਵਿੱ ਿ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਬਰਵਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਆਰਾ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਨਮਨਬਲਖਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸੇਤਮਾਲ ਨੂੁੰ ਨੂੁੰ ਬਕੁੰ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਕਰੇਗਾ:

ਹਸਪ੍ਤਾ

ਲ ਿੱ ਚ?

ਸਮੁਦਾਏ ਅਤੇ ਿੀਪ੍ੀ
ਪ੍ਰੈਕਲਟਸ ਲ ਖੇ?

ਮਦਦ ਕਰਨ

ਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰ ਨ ਾਦ!

ਸਾਨੂੁੰ ਬਮਲਣ ਵਾਲੀ ੀਡਿੈਕ ਭਬਵਿੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਿੈਟਰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਤਆਰ ਕਰਨ ਬਵਿੱ ਿ ਮਦਦਗਾਰ
ਹੋਏਗੀ।
ਆਪ੍ਣੇ ਬਵਿਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਬਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ:

www.nhsbetterhealth.org.uk ਜਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ01642745401
ਤਸੀਂ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਬਡਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਿੱ ਥੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਈਮੇਲ:

necsu.betterhealthprogramme@nhs.net

ਟਬਵਿੱ ਟਰ:

www.twitter.com/NHSBetterHealth

ੇਸਿਕ:www.facebook.com/nhsbetterhealthprogramme
ਜਾਂ

BHP ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਪ੍ੁਿੱ ਛਲਗਿੱ ਛ 60777 ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ।

ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਰੈਲ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੇ ਬਪ੍ਰੁੰ ਟ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਾਰਮੇਟਾਂ
ਬਵਿੱ ਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੁੰ 01642 745401 ਤੇ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

