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NHS ਫਾਰਮੇਸੀ ਫਸਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੀ ਹੈ?
● NHS Pharmacy First Scotland (NHS ਫਾਰਮੇਸੀ ਫਸਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ) ਇੱਕ 

NHS ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮਮਉਮਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ (ਅਮਜਹੀ 
ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਜਸ ਮਵੱਚ NHS ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।

● ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮਜਹੀ ਮਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਪਮਹਲੀ ਜਗ੍ਾ ਮਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ।

● ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਵੱਚ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

● ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ-ਮਜਹੀ 
ਮਿਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਸਕਸ ਲਈ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ GP ਪ੍ਰੈਕਮਟਸ ਨਾਲ ਰਮਜਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਮਵੱਚ ਰਮਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂ
ਤੁਸੀਂ NHS Pharmacy First Scotland ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਰਮਵਆ ਂਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾ ਂਫਾਰਮੇਸੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।



ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
● ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਟੀਮਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਦੀਆ ਂਛੋਟੀਆ ਂਮਚੰਤਾਵਾ ਂ

ਮਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

● ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆ ਂਮਿਮਾਰੀਆ ਂਮਜਵੇਂ ਮਕ ਹੇਠ ਮਲਮਖਆ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ 
(ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

● GP ਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ, ਮਸਰਫ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੂੰ NHS ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮਸੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ 
ਦਵਾਈ ਜਾ ਂਉਤਪਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

● ਜੇ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ GP ਨੂੰ ਮਦਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਤਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੱਧਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਵੇਂ ਕਰਾ?ਂ
● NHS Pharmacy First Scotland ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫਾਰਮੇਸੀਆ ਂਤੋਂ ਉਪਲਿਧ 

ਹੈ ਜੋ NHS ਦੇ ਨੁਸਮ਼ਿਆ ਂਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ।

● ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਮਕਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

● ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਮਲਆ ਂਮਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ।

● ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਵੱਚ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਫਾਰਮਾਮਸਸਟ (ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਟੀਮ ਮਵਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ) ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 
ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਮਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

● ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ:
 o ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾ ਂਿਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ;

 o ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਮਾਰੀ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ;

 o ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ); ਅਤੇ

 o  ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਮਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ GP) ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ।

● ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਨੋਟ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ 
ਦਵਾਈ ਮਰਕਾਰਡ (PMR) ਸਥਾਪਤ ਕਰਣਗੇ।

● ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾ ਂਕਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆ ਂ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
● ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆ ਂਖਰੀਦਣ, ਨੁਸਮ਼ਿਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾ ਂNHS Pharmacy First 

Scotland ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਕਸੇ 
ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

● ਹਾਲਾਮਂਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਕਸੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ 
ਦਾ ਮਰਕਾਰਡ ਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਮਧਤ ਕਰਨ 
ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਮਰਕਾਰਡ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।)

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾ?ਂ
● ਪਮਹਲਾ,ਂ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰ 

ਸਕੇ।

● ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਮਹਲਾ ਂਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ NHS ਮਸਹਤ ਿੋਰਡ 'ਤੇ ਫੀਡਿੈਕ ਅਤੇ 
ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ NHS Inform ਵੈਿਸਾਈਟ 
www.nhsinform.scot ‘ਤੇ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।



ਹੋਰ ਸਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ
● ਇਸ ਪਰਚੇ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

● ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ;

● ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ NHS ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸ;

● 0800 22 44 88 ‘ਤੇ NHS Inform ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਂਮੁਫਤ ਹਨ), ਜਾ ਂ
www.nhsinform.scot ’ਤੇ NHS Inform ਵੈਿਸਾਈਟ; 

● 0800 011 3200 ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ (PASS) ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ 
ਨਾਗਮਰਕ ਸਲਾਹ ਮਿਊਰੋ (www.cas.org.uk ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫੋਨ ਮਕਤਾਿ ਮਵੱਚ ਆਪਣੇ 
ਨੇੜਲੇ ਮਿਊਰੋ ਨੂੰ ਲੱਭੋ)

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਿਸਾਈਟ (www.gov.scot) ਅਤੇ NHS Inform 
ਵੈਿਸਾਈਟ ‘ਤੇ (www.nhsinform.scot) 'ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।
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