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NHS ফার্াসি ফার্্ স্কটল্ান্ড সি?
• NHS ফার্াসি ফার্্ স্কটল্ান্ড আপনার স্ানীয় সম্প্রোদয়র ডাক্ারখানা দ্ারা 

সরবরাহ িরা এিটি NHS পচরদেবা (NHS ররেসচরিপরদন এবং পচরদেবা রেওয়ার 
জন্য িুচক্বদ্ধ এিটি ফাম্শাচস)।

• আপনার সামান্য ররাগ ব্যাচি হদে, পরামদর্শর জন্য আপনার রেথদম ফাম্শাচসর িাদে 
যাওয়া উচিত।

• সািারণত অ্যাপদয়ন্টদমন্ট রনওয়ার রেদয়াজন হয় না এবং আপচন রয রিানও 
ফাম্শাচসদত রযদত পাদরন।

• সামান্য ররাগ ব্যাচিদত আপনার ফাম্শাচসস্ট আপনাদি পরামর্শ চেদত পাদরন, এবং 
তারপর যচে মদন হয় রয আপনার ওেুি েরিার তাহদে তা চেদত পাদরন।

এই পসররেবা িার জন্?
আপচন যচে স্কটে্যাদডে GP রে্যাক্টিদস চনবন্ধন িদর থাদিন বা যচে স্কটে্যাদডে বসবাস 
িদরন তাহদে আপচন NHS ফার্াসি ফার্্ স্কটল্ান্ড ব্যবহার িরদত পাদরন। আপনার 
আরও চববরদণর রেদয়াজন হদে ফাম্শাচস েদের সাদথ িথা বেুন।



ব্রণ উিুন
অ্যাোজীজী  অর্শ 
পাদয় েত্াদির সংরিমণ  রহ চফভার
চপদে যন্ত্রণা  িম্শদরাগ
নাি বন্ধ বা নাি চেদয় জে ঝরা বেহজম
রফাস্কা  মুদখর ঘা
রিাষ্টিাঠিন্য  রবেনা
িাচর চপচরয়দডর ব্যথা
চসস্টাইটিস (মচহোদের) গো ব্যথা
রপট খারাপ  িুদিা িৃচম
িাদন ব্যথা  মুদখর সংরিমণ
এিচজমা  আঁচিে
মাথাব্যথা িড়া

এই পসররেবা সিভারব িাজ িরর?
• ফাম্শাচসস্ট এবং তাদের েে ওেুি চবেদয় চবদরেজ্ঞ এবং স্াদস্্যর রগৌণ সমস্যায় 

সাহায্য িরদত পাদরন।

• চনদ্াক্ সামান্য ররাগব্যাচিদত ফাম্শাচসস্ট আপনাদি পরামর্শ এবং (রেদয়াজন হদে) 
চিচিৎসা চেদত পাদরন।

• GP-র মত ফাম্শাচসস্টরা শুিু NHS-এ িদয়িটা ওেুি ও পণ্য চেদত পাদরন। আপনার 
অবস্ার চিচিৎসার জন্য এ সবই খুব ফেরেসূ রেমাচণত হদয়দে। আপনার চবদরে 
রিানও ওেুি বা পদণ্যর রেদয়াজন হদে, আপনার হয়ত রসটা চিনদত হদব। এ চবেদয় 
ফাম্শাচসস্ট আপনাদি পরামর্শ রেদবন।

• যচে ফাম্শাচসদস্টর মদন হয় আপনার GP রি রেখাদনা আপনার পদষে ভাদো, তাহদে 
সরাসচর আপনাদি রসখাদন সুপাচরর িরদত পাদরন বা আপনাদি অ্যাপদয়ন্টদমন্ট 
চনদত বেদত পাদরন।



আসর সিভারব এই পসররেবা ব্বহার িররে পাসর?
• স্কটে্যাদডের রযসব ফাম্শাচস NHS ররেসচরিপরদন রেয় তারা সবাই NHS ফার্াসি 

ফার্্ স্কটল্ান্ড রপদত পাদরন।

• রিান ফাম্শাচস ব্যবহার িরদবন তা আপচন রবদে চনদত পাদরন।

• অচিিাংর রষেদত্, আপনার অ্যাপদয়ন্টদমন্ট চনদত হদব না।

• আপচন যখন ফাম্শাচসদত যাদবন, ফাম্শাচসস্ট (বা তাদের েদের রিউ এিজন) 
আপনার নাম, জন্মতাচরখ ও রপাস্টদিাড সদমত, িদয়িটা তথ্য আপনার িাে 
রথদি জানদত িাইদবন।  

• ফাম্শাচসস্ট:
 o আপনার উপসদগ্শর চবেদয় আপনাদি চজজ্ঞাসা িরদবন;
 o আপনার অবস্ার চবেদয় আপনাদি পরামর্শ রেদবন;
 o (আপনার যচে রেদয়াজন হয়) আপনাদি ওেুি রেদবন; এবং
 o  যচে চতচন রেদয়াজন মদন িদরন তাহদে অন্য এিজন স্াস্্য পচরিয্শা 

রপরাোদরর িাদে (রযমন আপনার GP) আপনাদি সুপাচরর িরদত পাদরন।

• চতচন আপনাদি রয পরামর্শ ও চিচিৎসা রেদবন তা রনাট িদর রাখদত চতচন রপদরন্ট 
রমচডদিরন ররিড্শ  (PMR) রাখদবন।

• আপচন যচে এিাদতে ফাম্শাচসদস্টর সাদথ িথা বেদত িান তাহদে ফাম্শাচসর পরামর্শ 
স্ে বা রুম ব্যবহাদরর অনুদরাি িরদত পাদরন।



আসর ো ির্বেও সি অন্ান্ ফার্াসিরে দেরে পাসর?
• হঁ্যা, ওেুি রিনা, ররেসচরিপরদন সংগ্রহ িরা বা NHS ফার্াসি ফার্্ স্কটল্ান্ড 

পচরদেবা ব্যবহার িরার জন্য আপচন রয রিানও ফাম্শাচসদত রযদত পাদরন। সবসময় 
আপচন এিটাই ব্যবহার িরদত বাি্য না।

• তদব, যচে আপচন সবসময় এিই ফাম্শাচস ব্যবহার িদরন, ফাম্শাচসস্ট আপনার 
চিচিৎসার ররিড্শ  ততচর িদর রাখদত পাদরন, তার সাহাদয্য আপচন আরও ফেরেসূ 
উপাদয় আপনার অবস্া সামোদত পারদবন। (অন্য িাউদি এই ররিড্শ  রেখাদনা হয় না।)

ফার্াসির িাছ দেরি আসর দে পসররেবা দপরয়সছ োরে আসর িন্তুষ্ট না 
হরল সি হরব?
• রেথদম, আপনার ফাম্শাচসদস্টর সাদথ িথা বেুন যাদত অচবেদবে চতচন সমািাদনর 

রিষ্টা িরদত পাদরন।

• আপচন এটা না িরদত পারদে, বা আপচন যচে ইচতমদি্য আপনার ফাম্শাচসদস্টর 
সাদথ িথা বো সদ্বেও সন্তুষ্ট না হদয় থাদিন, আপনার স্ানীয় NHS রহলথ রবাদড্শ  
রেচতচরিয়া ও অচভদযাদগর েদের সাদথ রযাগাদযাগ িরদত পাদরন। NHS ইনফম্শ 
ওদয়বসাইট www.nhsinform.scot-এ রযাগাদযাদগর চববরণ জানাদনা হদয়দে।



সিভারব আরও জানা োয়
• এই চেফদেটটিদত রেওয়া রয রিানও চবেদয় আরও তদথ্যর জন্য রযাগাদযাগ িরুন:

• আপনার স্ানীয় ফাম্শাচসদত

• আপনার পচরিয্শার সাদথ জচড়ত আপনার ডাক্ার বা NHS িমীজী দের এিজন সেস্য;

• 0800 22 44 88 এ NHS ইনফম্শ রহল্পোইদন (ে্যাডেোইন রথদি চনঃশুল্ক িে 
িরা যায়), বা NHS ইনফম্শ ওদয়বসাইট  www.nhsinform.scot এ, 

• ররাগীদের উপদের ও সহায়তা পচরদেবা (PASS) 0800 011 3200 নবেদর বা 
আপনার স্ানীয় নাগচরি উপদেষ্টা বু্যদরাদত পাদবন (www.cas.org.uk 
ওদয়বসাইদট বা আপনার স্ানীয় রফান বুদি আপনার চনিটতম বু্যদরা খুঁদজ চনন)।

ে্য স্কটির গভন্শদমন্ট ওদয়বসাইট (www.gov.scot)-এ এবং NHS ইনফম্শ ওদয়বসাইট 
(www.nhsinform.scot) -এ এই তথ্য পাওয়া যাদব।
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