
 

તાત્કાલિક પરામર્શ માટે દદીની માહિતી 
આ માહિતી ર્ીટ સમજાવે છે કે તમારા જીપીએ ર્ા માટે તમને િોસ્પપટિમાાં સાંદલભિત કર્ાશ છે, તેનો 

અર્શ શ ાં છે અને તમારે શ ાં કરવાની જરૂર છે 

 

મને ર્ા માટે તાત્કાલિક િોસ્પપટિમાાં સાંદલભિત કરવામાાં આવ્ ાં છે?  

તમને તાત્કાલિક સદંલભિત કરવામા ંઆવ્ય ંછે કારણ કે તમારા જીપીને િાગે છે કે તમારા િક્ષણો 
અંગે વધય તપાસની જરૂર છે અને તેમણે તમને નનષ્ણાતને સદંલભિત કર્ાા છે. તમને શય ંથ્ય ંછે ત ે

શોધવા માટે તમારી ઝડપી તપાસ થાર્ તવેી તમ ેઅપેક્ષા રાખી શકો છો. 
 

શ ાં તેનો અર્શ એ કે મને કૅન્સર છે? 

કૅન્સરની શક્યતા સહિત, આ િક્ષણો સાથ ેજોડવામા ંઆવી શકે તવેી ઘણી સામાન્ર્ સ્થથનતઓ છે.  

મોટા ભાગના િોકો, જેમન ેતાત્કાલિક સદંલભિત કરવામા ંઆવે છે તઓે કૅન્સરથી પીડાતા નથી.  
 

કેન્સરનય ંનનદાન થ્ય ંિોર્ ત ેહકથસામા,ં નનદાન વિિેા કરવામા ંઆવ ેતેની ખાતરી કરવાનો અથા ત ે

છે કે સારવાર વધય અસરકારક િોઈ શકે છે અને તેથી જ ત ેમિત્વપણૂા છે કે તમારી તપાસ 

તાત્કાલિક કરવામા ંઆવે.  
 

કારણ કે આ પરામશા તાત્કાલિક છે, તેનો અથા એ છે કે તમન ેબે અઠવાહડર્ામા ંિોસ્થપટિની 
એપોઇન્ટમેન્ટ આપવામા ંઆવશે પરંત ય ત ેએક અઠવાહડર્ામા ંપણ આપવામા ંઆવી શકે છે.  

નનદાન ઝડપથી પ્રાપ્ત થાર્ ત ેમાટે તમન ેઆગામી ચાર અઠવાહડર્ામા ંવધય પરીક્ષણો માટે 

આવવાની જરૂર પડી શકે છે.  

 
 

તમારા જીપીને શ ાં જાણવાની જરૂર છે?  

• ખાતરી કરો કે તમારા જીપી પાસ ેતમારયં સાચય ંસરનામય ંઅને જો તમારી પાસ ેિોર્ તો 
મોબાઇિ નબંર સહિત ટેલિફોન નબંર િોર્, કારણ કે િોસ્થપટિ ટેલિફોન દ્વારા તમારો સપંકા  
કરી શકે છે 

• જો તમ ેઆગામી બે અઠવાહડર્ામા ંકોઈ એપોઇન્ટમેન્ટમા ંિાજર રિવેા માટે અસમથા િોવ, 

તો કૃપા કરીન ેતમારા જીપીને કિો 
• જો તમન ેકોઈ અનયવાદકની જરૂર િોર્, તો કૃપા કરીન ેતમારા જીપીને જાણ કરો અને તેઓ 

તમારા માટે તેની વર્વથથા કરશ ે

• જો તમન ેબે અઠવાહડર્ામા ંિોસ્થપટિમાથંી એપોઇન્ટમેન્ટ મળી નથી, તો કૃપા કરીન ે

તમારા જીપીનો સપંકા  કરો  
 



 

 
 

પછી શ ાં ર્રે્?  

 

તમારા જીપી પ્રેક્ટટસ તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ બયક કરશે. જો તમારા જીપી તમારા માટે આ બયક 

કરવામા ંઅસમથા રિ,ે તો ત ેગોઠવવા માટે િોસ્થપટિ તમારો સપંકા  કરશે.  
િોસ્થપટિ તમ ેમયિાકાત િો ત ેહદવસે કરવામા ંઆવી શકે તેવા કોઈપણ પરીક્ષણો સહિત 

એપોઇન્ટમેન્ટ સબંનંધત વધારાની માહિતી પણ મોકિી શકે છે. 

 

એકવાર તમે તમારી તારીખ થવીકારી િો તે પછી તમે િાજર રિો ત ેખબૂ જ મિત્વપણૂા છે. જો તમ ે

તમારી એપોઇન્ટમેન્ટમા ંિાજર રિવેામા ંઅસમથા િો, તો િોસ્થપટિન ેતાત્કાલિક જાણ કરવા માટે 

કૃપા કરીન ેતમારા પયક્ષ્ટ પત્ર પરના નબંર પર કૉિ કરો. 
 

િોસ્પપટિમાાં શ ાં ર્રે્?  

 

જ્ર્ારે તમારી િોસ્થપટિની એપોઇન્ટમેન્ટ િોર્ ત્ર્ારે તમ ેસામાન્ર્ રીતે નનષ્ણાતને મળશો અથવા 
તમારયં નૈદાનનક પરીક્ષણ કરવામા ંઆવશ.ે  જો તમને તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ દરનમર્ાન કોઈ 

પરીક્ષણો કરાવવાની જરૂર િોર્ તો તમન ેઅગાઉથી કિવેામા ંઆવશે, તેથી કૃપા કરીન ેખાતરી 
કરો કે તમ ેઅગાઉથી આપવામા ંઆવેિી કોઈપણ સચૂનાઓને અનયસરો છો. 
તમારા નમત્ર અથવા કયટયંબના સભ્ર્ને તમારી સાથ ેિાવી શકો છો, કેમ કે તબીબી ટીમ તમારી સાથ ે

શય ંચચાા કરશે ત ેસમજવા નવશે તમન ેલચિંતા િોર્ તો તે સિાર્રૂપ થઈ શકે છે.  

 

કોઈ પ્રશ્ન?  

જો તમને તમારા િોસ્થપટિમા ંપરામશા સબંનંધત કોઈ લચિંતાઓ અથવા પ્રશ્નો િોર્, તો કૃપા કરીન ે

તમને સદંલભિત કર્ાા િોર્ ત ેવર્સ્ટત સાથ ેવાત કરવા માટે તમારા જીપી સર્જરીને કૉિ કરો. 
 

વધ  માહિતી માટે ઉપર્ોગી લિિંક  

 
https://www.cancerresearchuk.org/ 
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support 
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