ਜੀਪੀ ਕੀ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ?
•

ਜ ਰਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ ਰ (ਜੀਪੀ) ਜਾਂ 'ਫੈਨਮਲੀ ਡਾਕਟਰ'
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਅਧਾਰਤ ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਜੀਪੀ ਨਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
•

ਤਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਾਂ
ਨਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ 'ਰੋਕਥਾਮ ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ'। ਇਸ ਨਵੱ ਚ ਕਈ
ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀਆਂ ਿੰ ਰੋਕਣ

•

ਲਈ
ਟੀਕਾਕਰਣ
ਹ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧੇਰੇ ਜੋਖਮ
ਕੁਝ ਲੋ
ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਝ ਸ਼ਾਮਲ
ਡਾਕਟਰੀ

•

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਤਹਾ ਿੰ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚੂੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਤਰ ਹੈ

ਜੀਪੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇਖਭਾਲ:
ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ

‘ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਾਲੋਂ ਨਿਹਤਰ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ'
ਤਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਿੰ ਪੱ ਛਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪਰ ਟੀਨਕਆਂ
ਨਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ :

ਫਲ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ
•
ਕਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਫਲ ਵਧੇਰੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ

ਟੀਕਾਕਰਣ
•

ਟੀਕਾਕਰਣ ਇੱ ਕ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿੱ ਵਖਆ

ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਦੀਆਂ ਅਿੰ ਦਰ ੀ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ

•

ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮਹਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਫ਼ਤ ਹੈ
ਵਨਊਮੋਕੋਕਲ ਟੀਕਾਕਰਣ
•
ਇਹ ਟੀਕਾ ਇੱ ਕ ਨਕਸਮ ਦੇ ਮ ੀਆ (ਫੇਫਨੜਆਂ ਨਵੱ ਚ ਲਾਗ) ਤੋਂ ਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
•
ਇਹ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈਕਸੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਿਾਅਦ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਹਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਉਦੋਂ ਨਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿੱ ਚੇ ਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ,

•

ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕਝ ਲੋ ਕਾਂ ੇ ਇਹ ਾਂ ਿੰ ਖਿੰ ਝਾ ਨਦੱ ਤਾ ਹੋਵੇ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹ

ਿਸਟਰ ਖਰਾਕ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਹ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਦੀਆਂ

ਹੋਰ ਰਟੀ ਟੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਢਕਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ,

ਅਿੰ ਦਰ ੀ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮਹਾਂ ਲਈ ਮਫ਼ਤ ਹੈ
ਹੇਪਟਾਈਵਟਸ B ਟੀਕਾਕਰਣ
•
ਹੇਪਟਾਈਨਟਸ B ਿੀ ਵਾਇਰਸ ਨਕਸੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖ ਅਤੇ ਸਰੀਰ

ਕੋਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਖਿੰ ਝਾ ਨਦੱ ਤੇ ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਈ

•

•

ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹੇਪਟਾਈਨਟਸ B ਵਾਲੇ ਿਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੰ ਿਹਤ ਘੱ ਟ ਲੱਛਣ ਹਿੰ ਦੇ ਹ ਅਤੇ

ਉਹ ਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਤਸੀਂ ਿਚਪ ਨਵੱ ਚ ਖਿੰ ਝਾ ਨਦੱ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । ਜੇ ਤਸੀਂ
'ਪਰੈਕਨਟਸ ਰਸ' ਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਿਾਰੇ ਪੱ ਛੋ।

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਾਂ ਿੰ ਪਤਾ ਵੀ ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਾਂ ਿੰ ਇਹ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ
•

ਉਹ ਜਾਣੇ ਿਗੈਰ ਲਾਗ ਿੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਫ਼ਤ ਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਪਰੈਕਨਟਸਾਂ 'ਤੇ
ਮਫ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਸੂੰ ਸਕਰਣ ਇਿੱਥੇ ਉਪਲਿਧ ਹਨ:

https://www.healthylondon.org/resource
/homeless-health-during-covid-19/
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 17/06/20 ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਿੰ ਇਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਪੱ ਛੋ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ

ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਤਹਾ ਿੰ ਨਕਸੇ ਨਸਹਤ ਸਮੱ ਨਸਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰ ਨਵੱ ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ
•
•

NHS ਹੈਲਥ ਚੈੈੱਕ 40 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱ ਚ ਨਸਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂ - ਉੱਚ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਨਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਦਲ ਦੀਆਂ ਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਮਾ, ਸ਼ਗਰ, ਨਮਰਗੀ ਵਾਲੇ

•

ਲੋ ਕਾਂ ਿੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਰ ੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੂੰਗ (ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ) - ਉਮਰ 'ਤੇ ਨ ਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਨਤਿੰ

•
•

ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਕਰੀਵਨੂੰਗ - 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿੰ ਹਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਨਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅੂੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਕਰੀਵਨੂੰਗ - 60 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਿੰ ਘਰ ਨਵੱ ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਨਕੱ ਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਪਿੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱ ਚ 25 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ

ਨਜ ਸੀ ਨਸਹਤ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ
•
•

ਜੇ ਤਸੀਂ ਅਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਸੈਕਸ (ਨਿ ਾਂ ਕਿੰ ਡੋਮ ਦੇ) ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਾ ਿੰ ਸੈਕਸ ਦਆਰਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ (STI) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
STIs ਵਾਲੇ ਿਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੀਂ ਹਿੰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗ ਿੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਸ ਜਾਂ ਾ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਭਗਤ ਸਕਦੇ

•

ਹ (ਨਜਵੇਂ ਿਾਂਝਪ )
STIs ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ ੈਿ ਜਾਂ ਵਪਸ਼ਾਿ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਸੀਂ ਨਕਸੇ ਸੈਕਸ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਨਸਹਤ
ਕਲੀਨ ਕ ਨਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਖ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ
•
•

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ (BBV) ਨਵੱ ਚ HIV, ਹੇਪਟਾਈਨਟਸ B ਅਤੇ ਹੇਪਟਾਈਨਟਸ C ਸ਼ਾਮਲ ਹ
ਤਹਾ ਿੰ BBV ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਸੀਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਜੱ ਥੇ ਇਸਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਿਆਦਾ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਸੀਂ ਗੈਰ

•

ਕਾ ਿੰ ੀ ਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਝ ਖਾਸ ਨਜ ਸੀ ਨਵਹਾਰਾਂ ਨਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੰ ਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤਹਾ ਿੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤਹਾ ਿੰ BBV ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛੋ

ਤਪਨਦਕ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਿੰ ਗ
•
•

ਤਪਨਦਕ (TB) ਫੇਫਨੜਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ
TB ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ਕਝ ਅਨਜਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਜਥੇ TB ਆਮ ਹੈ, ਨਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭਰੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵੱ ਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਿੇਘਰ

•

ਹੋ ਕੇ ਰਨਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਮੱ ਨਦਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਕੈਦੀ
TB ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂੰ ਘ, ਖੂੰ ਘਣ ਤੇ ਖਨ ਵਨਕਲਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ
ਜੇ ਤਹਾ ਿੰ ਇਹ ਾਂ ਨਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ

•

ਅਣਜਾਣ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਰੇ ਆਮ ਨਚਿੰ ਤਾਵਾਂ
ਜੇ ਤਹਾ ਿੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਵ ਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾ ਿੰ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਨਵੱ ਚੋਂ
ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
•
•
•
•
•
•

ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੰ ਘ (3 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲਈ) ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜਹ ਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਪਨਕਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾ, ਅਵਾਿ ਨਵੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਜਾਂ ਨ ਗਲਣ ਨਵੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲ
ਨਿ ਾਂ ਨਕਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਘਟਣਾ
ਟੱ ਟੀ ਜਾਂ ਨਪਸ਼ਾਿ ਨਵੱ ਚ ਖ ਆਉਣਾ
ਤਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਂ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਨਗਲਹਟੀਆਂ/ਗੜਿੰ ਮ
ਵੇਂ ਨਕਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰ ਦੇ ਨਿ ਾਂ ਦਰਦ (3 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤਕ)

