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ਹੁਣ ਕੀ
ਅਸ� ਹੁਣ ਕੋਿਵਡ-19 ਬੂਸਟਰ� ਦੇ ਯੁੱ ਗ
ਿਵੱ ਚ ਹ�। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਿਜੰ ਨ�� ਨ� ੫ ਮਹੀਨ�
ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੂਸਟਰ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਜੀਪੀ ਪਹੁੰ ਚ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸ�
ਆਪਣੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ
ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਿਤਆਂ
ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ - ਐਨਐਚਐਸ
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PATIENT ACCESS
ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ੪੦੦ ਤ� ਵੱ ਧ
ਕਾਲ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮ�
ਿਸਰ ਨਹ� ਲੰਘੇਗਾ। ਅਸ� ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ�
ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੱ ਤਰ, ਿਬਮਾਰ
ਨ�ਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਿਰਪੋਰਟ� ਆਿਦ ਵਾਸਤੇ।

INFLUENZA VACCINATION
ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਹੈ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਿਕਆਂ
ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ

ਤੁਸ� ਫਲੋ ਰੇ (accurx.com) 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱ ਕ ਕਰੋ। ਪੀਪੀਜੀ ਨ� ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਾਈਡ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੀਪੀਜੀ ਪੰ ਨ� 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੈ�ਟ ਅੱ ਪ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸ�
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਹਲਕੀ ਆਂਜਸ਼, ਦਸਤ, ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਪੈਰ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮ� ਅਤੇ
ਮੁਸੀਬਤ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

HEALTH INEQUALITIES
ਸਾਰੇ ਿਪਛੋਕੜ�, ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੂਹ� ਅਤੇ ਦੇਸ਼�
ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵੱ ਚ
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਸਲੀ
ਗਰੁੱ ਪ� ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ� ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ,
ਜਦ� ਿਕ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਿਸਹਤ
ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਚੇਤ ਪੱ ਖਪਾਤ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਅਸ� ਨ�ਰਿਵਕ ਫੈਿਮਲੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਿਵਖੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹ� ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਵਾਜਬ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਿਮਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।

LONG TERM
CONDITIONS
ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ�
ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼� ਿਜਵ�
ਿਕ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼,
ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਮਾ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼� ਨਾਲ
ਉਹਨ� ਦੇ ਜਨਮ ਮਹੀਨ� ਦੇ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ
ਸਮੀਿਖਆਵ� ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ� ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਇਨ�� ਸਮੀਿਖਆਵ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਿਵੱ ਚ ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵ� ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਗੜ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ
ਲਈ ਉਲਝਣ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੀਿਖਆਵ� ਸਾਨੂੰ ਜੋਿਖਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ।

"ਅਸ� ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੁਣਨ, ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ, ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ, ਿਸੱ ਿਖਅਤ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹ�। "ਨ�ਰਿਵਕ ਫੈਿਮਲੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ।

BLOOD PRESSURE
�ਚ ਖੂਨ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣ,
ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ, ਿਨਯਿਮਤ ਕਸਰਤ
ਕਰਨ, ਸੰ ਜਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਤੰ ਬਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ
ਨਾ ਕਰਕੇ ਰੋਿਕਆ ਜ� ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੪੦ ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ�
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜ�ਚ
ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਸਰਜਰੀ, ਸਥਾਨਕ
ਫਾਰਮੇਸੀ, ਿਸਹਤ ਸਮਾਗਮ� ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਪੜ�ੋ।

The ਨ�ਰਿਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗਰੁੱ ਪ
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੀਿਟੰ ਗ� ਲਗਭਗ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ,
ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤ� ਸਥਾਨਕ
ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਫਰਕ
ਿਲਆ ਸਕੋ।
Norvicppg@gmail.comਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਈਮੇਲਕਰੋ।

ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਇੱ ਥੇ ਜ�ਚ ਕਰੋ
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ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱ ਕ 'ਤੇ ਦੇਖੋ

