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NHS દંત ચિકકત્સક  
તમ�ર�ં મ�ટો શું કરી શકો છો?
NHS તમારાં માં, દાંત અને પેઢાંને તંદુરસત અને 
પીડામુકત રાખવા માટે અનનવાર્ય જરૂરી સારવાર પૂરી 
પાડે છે. કાેઈપણ સારવાર જ ેતબીબી રીતે જરૂરી હાેર 
તે ઉપલબ્ધ હાેવી જેઈઅે. અહીં કેટલીક સલાહ અને 
સારવાર અને ખર્યની નવગતાે અાપી છે, જ ેતમને 
અાતમનવશવાસ અને જ્ાન સાથે સસમત અાપે છે.

તમારી પ્રથમ રુટીન મુલાકાત
• ડેનટલ પ્રેસકટસ તમારી મેડડકલ અને ડેનટલ હહસટી્ (જે ઉપલબ્ધ હાેર તાે) લેશે અને તપાસ 

કરશે; તમારાં માં, દાંત અને પેઢાંની તપાસ કરે છે.

• તમારાં રેકઅપ બાદ જે તમારાં દંત ચરડકતસક દંત ચરડકતસાની ભલામણ કરે તાે, તમને અેક 
પલાન અાપવામાં અાવશે. અા તમામ સારવારની રૂપરેખા અાપે છે જ ેતમારી પાસે છે અને તેની 
કેટલી કકંમત થશે. જે તમને સારવાર પલાન અાપવામાં ના અાવે, તાે તેના માટે પૂછાે.

• તમારાં દંત ચરડકતસક તમારી અાગામી મુલાકાતની તારીખની ભલામણ કરશે. ઉત્તમ માૌખખક  
અારાેગર ્ધરાવતા લાેકાેને દર 12 થી 24 મહહનામાં અેકવાર હાજરી અાપવાની જરૂર પડી શકે છે, પરંતુ વ્ધુ સમસરાઅાે 
્ધરાવતા લાેકાેને વ્ધુ વારંવાર મુલાકાત લેવાની જરૂર પડી શકે છે.

કાેનવડ-19 રાેગરાળા દરનમરાન તમારાં દંત 
ચરડકતસકની મુલાકાત કરવી
• કૃપા કરીને ફકત તમારી પ્રેકડટસમુલાકાત તરારે જ લાે જે તમારી પાસે અેપાેઇનટમેનટ હાેર 

અને જે જરૂરી હાેર તાે જ અેપાેઇનટમેનટ બુક કરાે - દંત ચરડકતસકાે હાલમાં નનબ્યળ અથવા 
સાૌથી તાતકાચલક જરૂડરરાત ્ધરાવતા લાેકાેને પ્રાથનમકતા અાપી રહ્ા છે.

• કેટલીક રુટીન સારવાર, જમે કે ડેનટલ રેક-અપ માટે અેપાૉઇનટમેનટને પછીની તારીખ માટે ફરીથી ખશડ્ુલ કરવી પડી શકે છે.

• તમારી પ્રેકડટસ સામાનર કરતાં થાેડા અલગ દેખાશે કારણ કે તેઅાે કાેનવડ-19 સામાનજક અંતર અને સવચછતાનાં નનરમાેનું 
પાલન કરે તે રીતે કાર્યરત હશે જથેી દરેકની સલામતીની ખાતરી થાર. 

ત�તક�ચિક દંત ્સંભ�ળ 
જે તમને દુખાવાે હાેર અથવા સહાર, મદદ અથવા સલાહ 
જેઈઅે, તાે કૃપા કરીને તમારી ડેનટલ પ્રેસકટસને સામાનર રીતે 
ટેચલફાેન કરાે. જે તમારી પાસે કાેઈ રાેજંદા દંત ચરડકતસક ના 
હાેર અને તમને તાતકાચલક જરૂર હાેર તાે તમે તમારી સથાનનક 
ડેનટલ હેલપલાઇન પર કાૉલ કરી શકાે છાે:

ગ્ેટર માનરેસટર: 
0333 332 3800

કેશારર અેનડ 
મરસંસાઇડ:  
0161 476 9651

લેનકેશારર:  
0300 1234 010

સાઉથ કસબ્રિરા: 
01539 716 822



તમારે NHS ડેનટલ સારવારની રૂકવણી કરવાની 
જરૂર નથી જે તમે હાેવ:

• 18 થી નાનાં હાેવ, અથવા 19થી નાનાં હાેવ અને પૂણ્ય-સમર ખશક્ષણમાં હાેવ

• ગભ્યવતી હાેવ અથવા અગાઉનાં 12 મહહનામાં બાળકનાે જનમ થરાે હાેર

• NHS હાેસસપટલમાં સારવાર કરવામાં અાવી રહી હાેર અને તમારી સારવાર હાેસસપટલનાં દંત ચરડકતસક દ્ારા કરવામાં 
અાવતી હાેર (પણ તમારે કાેઈપણ બત્ીસી અથવા રિીજસ માટે રૂકવણી કરવી પડી શકે છે)

• અાેછી અાવક લાભાે મેળવતા હાેવ, અથવા તમે 20 વર્યથી અાેછી ઉંમરનાં હાેવ અને અાેછી અાવક લાભાે મેળવનાર 
વરસકત પર અાચરિત હાેવ.

િૂકવણી
તમારે તમારી સંભાળની કકંમતમાં ફાળાે રૂકવવાે પડે અને તેઅાે કરા બેનડમાં અાવે છે તેનાં 
અા્ધારે સારવાર માટે રાજ્ય  લેવામાં અાવે છે. તમામ NHS સારવારાે 12 મહહનાની ગેરંટી સાથે 
અાવરી લેવામાં અાવે છે.

વધ�રો શ�ોધ�ો...
NHS વેબસાઇટમાં ડેનટલ સેવાઅાે નવશે વ્ધુ માહહતી હાેર છે  
www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/dentists

્સ�રવ�ર�ો
•  બોન્ડ 1 

  (તાતકાચલક સારવાર) તાતકાચલક સંભાળને અાવરી લે છે, જમે કે પીડા રાહત અને 
કામરલાઉ ભરણ

•  બોન્ડ 1 
  તબીબી રીતે જરૂરી હાેર તાે પરીક્ષા, નનદાન, સકેલ અને પાેલીશ, નનવારક સંભાળ  
(જમે કે ફલાેરાઇડ વારનંશ) અને ભનવષરની સમસરાઅાેને કેવી રીતે અટકાવવી તે  
અંગેની સલાહને અાવરી લેવામાં અાવે છે.

•  બોન્ડ 2
  બેનડ 1 માં રાદી કરેલ દરેક વસતુને અાવરી લેવામાં અાવે છે, તેમજ ડફલીંગ, રુટ કેનાલનું 
કામ અથવા દાંત ખંરી લેવા જવેી કાેઈપણ વ્ધુ સારવાર.

•  બોન્ડ 3
  બેનડ 1 અને 2 માં રાદી કરેલ દરેક વસતુ, તેમજ ક્ાઉન, બત્ીસી, રિીજસ અને અનર 
પ્રરાેગશાળા કામાેને અાવરી લેવામાં અાવે છે.

બોન્ડ 1 
(તતકાચલક સારવાર સહહત)
£ 23.80

બોન્ડ 2 
£ 65.20

બોન્ડ 3 
£ 282.80

કકંમતાે 2020/21 માટે સારી છે

મફત


