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તાકીદના કે અયજન્ટરી રયપયલ્વની (ઉલ્રેખ) દયદી ભાટે ભારશતી 
ળા ભાટે તભાયા જીી (GP) અથલા ડેન્ન્ટસ્ટે શોસ્સ્ટરને તભાયો ઉલ્રેખ કમો છે, તેનો શ ું 
અથથ થામ અને તભાયે શ ું કયલાની જરૂય યશે તેનો ખ રાવો આ ભારશતીત્રિકા આે છે.  

શા માટે મારો ઉલ્ેખ (રરફર) હોસ્પિટને તાકીદે (અરજન્ટી) કરવામાાં આવ્યો છે? 
તભાયો ઉલ્રેખ તાકીદે કયલાભાું આવ્મો છે કાયણકે તભાયા જીી (GP) અથલા ડેન્ન્ટસ્ટને એવ  રાગે છે કે 
તભાયા યોગના રક્ષણોની લધાયે ઝીણલટપલૂથક તાવ કયલાની જરૂય યશ ેછે, અને તભાયો ઉલ્રેખ કોઈ 
એક સ્ેશ્મલરસ્ટ કે ત્રલળેજ્ઞને કયલાભાું આવ્મો છે. એલી ઘણી ફધી વાભાન્મ રયસ્સ્થત્રતઓ શોમ છે કે 
જમાું આલા યોગના રક્ષણોને જોડી ળકામ, અને તેભાું કેન્વયની ળકમતાનો વભાલેળ થામ છે. 

આ રયપયલ્ર કે ઉલ્રેખ તાકીદનો શોલાથી, તેનો અથથ એલો થામ કે તભને ફે અઠલારડમાઓની અંદય 
શોસ્સ્ટરભાું એોઈન્ટભેન્ટ આલાભાું આલી ળકે. 

શ ાં આનો અર્થ એવો ર્ાય કે મને કેન્સર છે? 
આલી તાકીદની એોઈન્ટભેન્ટ ભલાનો અથથ આલશ્મકયીતે એલો થતો નથી કે તભને કેન્વય છે. આલી 
અયજન્ટ કે તાકીદની એોઈન્ટભેન્ટ આલાભાું આલેર ભોટા બાગના રોકોને કુંઈ કેન્વય શોત   નથી. આભ 
છતાું ણ, તભાયો ઉલ્રેખ કયલાભાું આવ્મો છે કાયણકે તભને સ્ેશ્મલરસ્ટને જોલાની જરૂય છે અથલા તભાયી 
વાથે શ ું ખોટ  કે ખયાફ છે તે ત્રલે જાણલાભાું ભદદરૂ યશ ેતેલી અમ ક તાવ જરદીથી કયાલલાની યશ ેછે. 
જો કેન્વયન ું ત્રનદાન થામ તેવ  ફનલા ાભે તો છી ખાતયી કયલાભાું આલળે કે ત્રનદાન લશરેાવય 
કયલાભાું આલતા તેનો અથથ એલો થામ કે તે ભાટેની વાયલાય લધાયે અવયકાયક થલાની વુંબાલના યશ ે
છે અને તે કાયણને રઈને તે ભશત્લન ું ફને છે કે તભાયો ઉલ્રેખ થલાના 2 અઠલારડમાઓની અંદ૨ 
તભને જોલાભાું આલે. 

મારે શ ાં કરવાની જરૂર રહ ેછે? 
 ખાતયી કયો કે તભાયા જીી (GP) અથલા ડેન્ન્ટસ્ટ ાવે તભાર ું વાચ  વયનામ  અને ટેલરપોન 

નુંફય શોમ કે જેભાું જો તભાયી ાવે ભોફાઈર પોન શોમ તો તેના નુંફયનો વભાલેળ શોમ. 
 તભે શલે છીના ફે અઠલારડમાઓની અંદય એોઈન્ટભેન્ટ ભાટે ભી યશ ેતેની ખાતયી કયો. જો 

તભે શલે છીના ફે અઠલારડમાઓની અંદય એોઈન્ટભેન્ટભાું જઈ ળકો તેભ ન શોમ તો, કૃા 
કયી તભાયા જીી (GP) અથલા ડેન્ન્ટસ્ટને જણાલો. 

 જો તભને કોઈ એક ટે્રન્વરેટય કે તયજૂભો કયનાયની જરૂય યશ ેતો, કૃા કયી તભાયી 
એોઈન્ટભેન્ટના વભમ શરેાું શોસ્સ્ટરને જણાલો. 

 જમાયે એક લખત તભે આલી અયજન્ટ કે તાકીદની એોઈન્ટભેન્ટ ભાટે વશભત થાઓ તો, ત્માયે 
તે ભશત્લન ું યશ ેછે કે તભે તેભાું શાજય યશો જ્થી કયીને તભાયી કેયભાું (વાય- વુંબા) કોઈ ત્રલરુંફ 
ન થામ. 

 જો તભે ફે પ્રવુંગોએ તભાયી શોસ્સ્ટરની એોઈન્ટભેન્ટભાું શાજય નરશ યશો, તો તભાયો ઉલ્રેખ 
લી ાછો જીી (GP) અથલા ડેન્ન્ટસ્ટને કયલાભાું આલળે. આન ું કાયણ એ શોમ છે કે કોઈ 
એક ફીજી વ્મસ્તતને એોઈન્ટભેન્ટ ભી ળકે. 
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ત્યારિછી શ ાં બનશે? 
શોસ્સ્ટર તભને એોઈન્ટભેન્ટ થોડાુંક રદલવોની અંદય કાુંતો િ રખીને અથલા ટેલરપોન દ્વાયા ભોકરળે. 
જો તભાયા જીી GP) અથલા ડેન્ન્ટસ્ટને ભળ્માના એક અઠલારડમાની અંદય તભને કોઈ ભારશતી ભે 
નરશ, તો કૃા કયી તેઓને જણાલો કે તભને શજી સ ધી કોઈ એોઈન્ટભેન્ટ ભી નથી. 
એકલખત જમાયે તભને એોઈન્ટભેન્ટ ભે ત્માયે તે ખફૂજ ભશત્લન ું ફને છે કે તભે તેભાું શાજય યશો. જો 
તભે આલી એોઈન્ટભેન્ટભાું શાજય યશી ળકો તેભ ન શો તો, કૃા કયી  શોસ્સ્ટરને જરદીથી જણાલો. 
ત્માયફાદ તભને ફીજી – લૈકલ્લ્ક એોઈન્ટભેન્ટ કયલાની જરૂય યશળેે. 
 
હોસ્પિટમાાં શ ાં ર્શે? 
તભને જમાયે તભાયી શોસ્સ્ટરભાું એોઈન્ટભેન્ટ ભળે, ત્માયે ઘક કયીને તભે કોઈ એક સ્ેશ્મલરસ્ટ કે 
ત્રનણાતને ભળો, કે જેઓ શલે છી શ ું થળે તે ત્રલે લધાયે ભારશતી આળે. તભને કદાચ થોડાુંક- 
અમ ક ટેસ્ટ કે તાવ કવોટીઓ કયલાની જરૂય યશળેે, કે જે સ્ેશ્મલરસ્ટ અને તભાયા જીી GP) અથલા 
ડેન્ન્ટસ્ટને તભાયા યોગભા રક્ષણો કેલી યીતે થમા છે તે વભજલાભાું ભદદરૂ ફનળે. જો તભાયી 
એોઈન્ટભેન્ટના વભમ દયત્રભમાન તભને આલી કોઈ તાવ- કવોટીઓ કયલાની જરૂય યશળેે તો તભને 
શરેેથી કશલેાભાું આલળે, તેથી કૃા કયી ખાતયી કયો કે તભને શરેેથી આલાભાું આલેર કોઈ 
સચૂનાઓ અન વયો. 

તભાયી વાથે તભે ખ ળીથી કોઈ એક કૌટ ુંલફક વભ્મ અથલા ત્રભિને રાલી ળકો કાયણકે તભાયી વાથે 
ભેરડકર ટીભ શ ું ચચાથ કયે તે ત્રલે તભને કોઈ રપકય- લચિંતા થામ તો તે વભજલાભાું તેઓ ભદદરૂ કે 
ઉમોગી ફની ળકે. 

શ ાં કોઈપ્રશ્નો છે? 
જો તભને તભાયા શોસ્સ્ટરના રયપયલ્ર કે ઉલ્રેખની ફાફતભાું કોઈ રપકય- લચિંતા અથલા પ્રશ્નો શોમ તો, 
કૃા કયી તભાયો ઉલ્રેખ જે વ્મસ્તતએ કમો શોમ તેની વાથે લાતચીત કયલા તભાયા જીી GP) અથલા 
ડેન્ન્ટસ્ટને પોન કયલા કશળેો. 


