
તમારી હૉસ્પિટલની એિૉઇન્ટમેન્ટ 
અથવા સર્જરીની રાહ જોવી

COVID-19 રોગચાળાનો અર્થ એ છે કે કેટલાકઑપરેશન્સ અને પ્રોસસજ્યસથ મુલતવી રાખવામાાં આવ્યા છે. 

ગે્રટર માન્ચેસ્ટરની હૉસ્સ્પટલો ફરીર્ી બિન-તાકીદની શસ્ત્રક્રિયા કરવાનુ ાંઅને એપૉઇન્ટમને્ટ લેવાનુ ાં શરૂ કરી
રહી છે. 

તમારે કેટલો સમય રાહ જોવી પડશે તે તમારી ચોક્કસ સારવાર અને ક્લલસનકલ જરૂક્રરયાતો પર સનર્થર
રહેશ.ે તમે કેટલો સમય રાહ જોશો તે ચોક્કસ રીતે કહેવુ ાંખિૂ જ મુશ્કેલ છે કારણ કે વઈેક્રટિંગ બલસ્ટ દરરોજ
િદલાય છે. તમારા પ્રતીક્ષા સમય સવશે અપડેટઆપવા માટે તમારી હૉસ્સ્પટલ સ ાંપકથમાાં રહેશ.ે જો તમારી
પાસે ઈન્ટરનટેની ઍલસસે હોય તો www.nhs.uk દ્વારા તમારી હૉસ્સ્પટલમાાં સરેરાશ પ્રતીક્ષા સમય શોધી
શકાય છે. 

દરેક સવેામાાં અમારા સલાહકારો િે મુખ્ય માપદાંડો, ક્લલસનકલ જરૂક્રરયાત અને પ્રતીક્ષા સમય સામે લોકોને
પ્રાર્સમકતા આપે છે. લોકો વ ાંબચત ન રહીજાય તે સસુનસિત કરવા માટે આ શક્ય તટેલી યોગ્ય રીતે કરવામાાં
આવી રહ્ુાં છે.

જો તમારી પાસે પહેલેર્ી જ એપૉઇન્ટમને્ટની તારીખ હોય અને તમારી સ્સ્ર્સત વધુ િગડે તો તમારે
હૉસ્સ્પટલના/ની સિેેટરી, બુક્રકિંગ ટીમનો સ ાંપકથ કરવો જોઈએ અર્વા દદી સલાહ અને સ ાંપકથ સવેા (Patient 

Advice and Liaison Service,  PALS)નો સ ાંપકથ કરવો જોઈએ. ઉપયોગ કરવા માટેનો સ ાંપકથ ન ાંિર
તમારા છેલ્લા હૉસ્સ્પટલ પત્ર પર હશ.ે

જો તમારી સ્સ્ર્સત વધુ િગડી રહી છે અર્વા તમે નવા લક્ષણોનો અનરુ્વ કરી રહ્ાાં છો, તો તમારે તમારા
GP પ્રકે્લટસનો સ ાંપકથ કરવો જોઈએ. તમારા GP તમારુાં મલૂ્યાાંકન કરી શકે છે અને તમને કેટલીક સલાહ
આપી શકે છે.  તમારી એપોઇન્ટમને્ટઆગળ વધારવા માટે તમારા GP પાસે વઈેક્રટિંગ બલસ્ટ અર્વા
એપૉઇન્ટમને્ટ સસસ્ટમની ઍલસસે ન હોવા છતાાં, જો કાંઇક િદલાયુ ાં હોય જે બચિંતા પદેા કરી રહ્ુાં છે તો તઓે
હૉસ્સ્પટલને જણાવી શકે છે. ત્યારિાદ હૉસ્સ્પટલની ટીમ દ્વારા આ અંગે સવચારણા કરવામાાં આવશ.ે

તમે કેટલો સમય રાહ જોશો?

દદીઓને કેવી રીતે પ્રાથમમકતા આિવામાાં આવે છે?

જો તમારી સ્પથમત વધુ બગડે તો...
અને શુાં તમને તમારી હૉસ્પિટલમાાંએિૉઇન્ટમેન્ટમળી છે?

જો તમને વધુ સહાયની જરૂર હોય તો
દદી સલાહ અને સ ાંપકથ સવેા (PALS) સહાય અને સલાહ પ્રદાન કરે છે. તમને તમારા છેલ્લા પત્ર પર
હૉસ્સ્પટલ માટેનો સ ાંપકથ ન ાંિર મળશ.ે 

Healthwatch (હેલ્ર્વૉચ)ની માક્રહતી અને સાઇનપોક્સ્ટિંગ સવેાઓ તમને જરૂરી સ્વાસ્્ય અને સ ાંર્ાળ
સવેાઓ સવશે પસ ાંદગી કરવા માટે પણ મદદ કરી શકે છે. www.healthwatch.co.uk મારફતે તમારા
સ્ર્ાસનક Healthwatch (હેલ્ર્વૉચ)ની સવગતો શોધો.

અથવાશુાં તમને હજુ સધુીતમારી હૉસ્પિટલનીએિૉઇન્ટમેન્ટમળીનથી?

સાથે મળીને કામ કરતી હૉસ્પિટલો
હૉસ્સ્પટલો શક્ય તટેલી ઝડપર્ી લોકોની સારવાર કરવા માટે સાર્ે મળીને કામ કરી રહી છે અનેઆમાાં
કેટલાક લોકોને તમેની સર્જરી માટે અન્ય હૉસ્સ્પટલમાાં મુસાફરી કરવાનુ ાં કહેવામાાંઆવે છે. જો આ અંગે
તમારો સ ાંપકથ કરવામાાંઆવ,ે તો કૃપા કરીને જો તમે કરી શકો તો ઑફર સ્વીકારો. લાયકાત ધરાવતા
લોકોને પક્રરવહનમાાં મદદ પરૂી પાડી શકાય છે. મોટા ર્ાગના ક્રકસ્સાઓમાાં તમારી સ્ર્ાસનક હૉસ્સ્પટલના
કન્સલ્ટન્ટ હજુ પણ સર્જરી હાર્ ધરશ.ે



તમારા શારીરરક અને માનમસક 
પવાપ્યની સાંભાળ રાખવી

એવી વસ્તઓુ છે જે તમે જ્યારે તમે તમારી એપૉઇન્ટમને્ટ અર્વા સારવારની રાહ જોઈ રહ્ા હો ત્યારે
તમારી શારીક્રરક અને માનસસક સખુાકારીની સ ાંર્ાળ રાખવા માટે કરી શકો છો. જો તમને શસ્ત્રક્રિયાની

જરૂર હોય તો તમારી એકાંદર સખુાકારી જાળવવાર્ી સ્વાસ્્ય ઝડપર્ી સધુરશે પણ ખરુાં.

સ્વસ્ર્ વજન જાળવીને સર્જરી દરસમયાન તમારી
જક્રટલતાઓનુ ાં જોખમ ઘટાડી શકાય છે. જો
તમારુાં ઑપરેશન તાકીદનુ ાં ન હોય અને તમારુાં
વજન વધારે હોય, તો આગળ વધતા પહેલાાં
ર્ોડુાં વજન ઘટાડવા માટે સમય ફાળવવાર્ી
તમને ફાયદો ર્શ.ે તવેી જ રીત,ે જો તમારુાં
વજન ઓછાં હોય તો તમારુાં વજન વધારવુ ાં સારુાં
રહેશ.ે સરળ, નાના ફેરફારો કરો. તે તનેે યોગ્ય
રીતે મળેવવા સવશે નહીં – પણ તનેી શરૂઆત
કરવા સવશે છે.

સર્જરી પછી તમારા શરીરે પોતાને દુરસ્ત કરવાની
જરૂર રહેશ.ે તમારી સર્જરી પહેલાાં અને પછી
આરોગ્યપ્રદ ખોરાક ખાવાર્ી ખરેખર મદદ મળી
શકે છે.

આ તમારી જક્રટલતાઓની શક્યતાઓને ઘટાડી
શકે છે અને સર્જરી પછી તમારુાં સ્વાસ્ર્ ઝડપર્ી
સધુરે એવુ ાં િનાવી શકે છે. તે તમારા
હૉસ્સ્પટલમાાં રોકાણને પણ વધુઆરામદાયક
િનાવશે કારણ કે હૉસ્સ્પટલના પક્રરસરમાાં
ધમૂ્રપાન કરવાની પરવાનગી નર્ી.

તમારી પ્રવસૃિના સ્તરને વધારવાનો પ્રયાસ કરો. 
તમારી શસ્લત અને સ ાંતલુનને સધુારતી પ્રવસૃિઓ
તમારુાં સ્વાસ્્ય સધુરે તે માટે પણ ઉપયોગી
ર્શ.ે શારીક્રરક પ્રવસૃિ તમારા શરીર અને મન
માટે સારી છે. દરરોજ ઝડપી ચાલવુ ાં તમારી
ઊજાથ વધારી શકે છે, તમારા મડૂને ઉિેજજત કરી
શકે છે અને રોજજિંદી પ્રવસૃિઓને સરળ િનાવી
શકે છે. તમારા માટે કયા પ્રકારની કસરત વધુ
યોગ્ય છે તે અંગે સલાહ માટે તમે તમારા GP 

પ્રકે્લટસનો સ ાંપકથ કરી શકો છો.

ખાતરી કરો કે તમે ર્લામણ કરેલ મયાથદામાાં
અર્વા ઓછાં પી રહ્ા છો, જેર્ી સર્જરી પછી તમારા
શરીરની સાજા ર્વાની ક્ષમતામાાં સધુારો ર્ાય. તમે
દર અઠવાક્રડયેજેટલી માત્રામાાં પીઓ છો તમેાાં
કોઈપણ ઘટાડો ફાયદાકારક રહેશ.ે

સારવાર, સર્જરી અર્વા પરીક્ષણો માટે રાહ જોવી
બચિંતાજનક હોઈ શકે છે અને કદાચ તમને િચેને
અર્વા અસલત હોવાનો અનુર્વ કરાવી શકે છે. તમે
સમત્ર અર્વા કુટુાંિના સભ્ય સાર્ે તમને કેવ ુ ાં લાગે છે તે
સવશે વાત કરવી એ સારો સવચાર છે. જો તમે ખરેખર
સામનો કરવા માટે સ ાંઘર્થ કરી રહ્ા છો અર્વા તો
તમને લાગે છે કે વસ્તઓુ તમારા ઉપર હાવી ર્ઇ રહી
છે, તો તમારા GP અર્વા પ્રાર્સમક સ ાંર્ાળ ટીમ સાર્ે
વાતચીત કરો અને તેઓ તમને જરૂર પડી શકે તેવી
સહાયને ઍલસેસ કરવામા ાં મદદ કરશે.

માનમસક પવાપ્ય

આલ્કોહૉલ

વધુ હલનચલન કરો

ધમૂ્રિાન છોડો

પવપથ વજન આહાર અને િોષણ

વધુ મારહતી અને સલાહ માટે whileyouwait.org.uk ની મુલાકાત લો

તમને આપવામાાં આવતી તમામ રસીઓ લો. જો
તમારુાં સ્વાસ્ર્ નિળાં પડે છે તો તમારી સર્જરી
મુલતવી રાખવાની જરૂર પડી શકે છે.

રસીકરણ કરાવો


