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NHS ہے؟ ایک( سروس لمنٹیا مائنر) سروسی ک وںیماریبی معمولی ک 

  یوں یادہ عمر کے بوڑھے لوگوں،  طبی  06کی سروس، بچوں ، معمولی بیمار سال یا ز

والے لوگوں اور مخصوص بینیفٹس ( گزمپشن سرٹیفکٹمیڈیکل ای)استثناء کی سند 

 کی  ایک سروس ہے۔ NHSحاصل کرنے والوں کے لیے 

 کا آپ تو، ںیہ ہوتے افتہی اندراج ںیم سروسی ک وںیماریبی معمول آپ جب 

 اگر ہے، سکتا دے دوا ےیل کے تیشکا ای وںیماریبی معمول کو آپ فارماسسٹ

 ںینہی گیادائ ےیل کے اس کو آپ۔ ہے ضرورتی ک اس کو آپ کہ ہے سمجھتا وہ

 ی۔ہوگی کرن

 ہے؟ ےیل کے کس سروس ہی

 : اگر ںیہ کرسکتے استعمال کا سروسی ک وںیماریبی معمولی ک  NHS آپ

  آپ اسکاٹ لینڈ میں کسیGP سرجری میں اندراج یافتہ ہوں، اور 

 ی وقت کل  اور  ہو کم سے سال 61 ای کم، سے سال 60 عمری ک آپ

 ہوں ںیم میتعل

 ہو ادہیز ای سال 06 عمری ک آپ 

 گزمپشنیا کلیڈیم فکٹ،یسرٹ گزمپشنیای ٹرنٹیم جائز پاس کے آپ 

 ہو فکٹیسرٹ گزمپشنیا نشنیپ وار ای فکٹ،یسرٹ

 ورسلیونی االؤنس، کرزیس جابی مبن پری آمدن سپورٹ، انکم کو آپ 

 ای ہو، ملتا ڈٹیکری گارنٹ ڈٹیکر پنشن ای ڈٹیکر

 آپ NHS جائز ای فکٹیسرٹ کے ستثناءا سے  ڈٹیکر کسیٹ HC2 

 ۔ہو شامل نام کا آپ ںیم اس ای ہوں، اہل کے فکٹیسرٹ

 سروسی کی ماریبی معمولی ک NHS آپ تو ںیہ رہے رہ ںیم ہوم ئریک آپ  اگر

 ۔ںیہ کرسکتے استعمال کا
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 کروں؟ اندراج سےیک ےیل کے سروس ںیم

NHS سے زیسیفارمی ک نڈیل اسکاٹ پورے سروسی ک وںیماریبی معمولی ک  

 ۔ہے ابیدست

 ۔ںیکروائ ںیمی سیفارم کس اندراج اپنا کہ ںیہ کرسکتے انتخاب ہی آپ 

 ضرورتی ک نےیل وقت کا مالقات کو آپ – ںیہ کرواسکتے اندراج وقتی بھی کس آپ  

 ۔ہے ںینہ

 ہے، کرسکتا طلب معلومات کچھ سے آپ فارماسسٹ کا آپ بعد، کے کروانے اندراج 

 ۔ہے شامل کوڈ پوسٹ اور دائشیپ خیتار نام، کا آپ ںیم جس

 آپ ایآ کہ گے ںیکھیدی بھ ہی وہ NHS کااستعمال سروسی کی ماریبی معمولی ک 

 ای( یزچگ)ی ٹرنٹیم کے آپ پر طور کے مثال ثبوت، سے آپ وہ اور ںیہ کرسکتے

 ۔ںیرکھ ادی النا ثبوت ہی ساتھ اپنے ۔ںیہ کرسکتے طلب فکٹیسرٹ گزمپشنیا لیکیڈیم

 ۔ںیہی ضرور دستخط کے آپ پر جس گا، کرے مکمل فارم کیا رماسسٹفا کا آپ 

 ر فارم حدہیعل ےیل کے فرد ہر کے خاندان کے آپ فارماسسٹ کا آپ
ُ
 جس گا، کرے پ

 ۔ںیہ شامل بچے والے میتعل وقت کل کے عمر کم سے سال 61  ای  کم سے سال60 ںیم

 اگر۔ ںیہ کرواسکتے اندراج ںیمی سیفارم کیا صرف ےیل کے سروس ںیم وقت کیا آپ 

 ںینہ افتہی اندراج ںیمی سیفارمی پران آپ تو، ںیہ کرواتے اندراج ںیمی سیفارمی نئ آپ

 ۔گے ںیرہ

 

 ںیچاہ جب آپی بھ تو ںیہ ہوتے افتہی اندراج ےیل کے سروس آپ جب

 ۔ںیہ سکتے لے وقت ےیل کے مالقات سے ڈاکٹر اپنے

 ای مشورہ آپ ،یبھ تب ہوں کرسکتے نہ استعمال کا سروس مفت اس آپ اگر کہ ںیرکھ ادی 

 ۔ںیہ جاسکتے پاس کے فارماسسٹ اپنے نےیل ںیدوائ ےیل کے تیشکا ای یماریبی معمول
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 ہے؟ی کرت کام طرح کس سروس ہی

 عالج مفت اور مشورہ سے فارماسسٹ اپنے ےیل کے اتیشکا اور وںیماریبی معمول آپ 

 :سےیج ،(ہو ضرورتی ک اس کو آپ اگر) گے ںیکرسک حاصل

 سردرد  مہاسے

ٹ ٹسیتھلیا 
ُ
  جوںی ک سر  (یتعدی ک ریپ) ف

 ی بدہضم درد ٹھیپ

 زخم کے منہ  اںیپھنسی ک ہونٹ

  ہونا بند ناک  قبض

 درد یکھانس

 درد کای ماہوار (اسہال) ایڈائر

 چھالے کے منہ درد کا کان

 خراش ںیم گلے  یالرج اور مایکزیا

ے) ریبواس
ّ

 (ڑےیک کے ٹیپ) کرم تہیف (مس

 دانے سخت اور مہاسے  یکاہ تپ

 سکتا دے مصنوعات اور ںیدوائ کچھ صرف ،یہ طرحی ک ڈاکٹر کے آپ فارماسسٹ، کا آپ 

 ۔ںیہ دتےیخر پر طور عام آپ جو سکتے دیخر ںینہ مصنوعات ای ںیدوائ وہ آپ۔ ہے

 اپنے ےیل کے آپ کہ ہے کرتا محسوس فارماسسٹ کا آپ اگر GP ہے بہتر مالقات سے 

 وقت کا مالقات سےی ج اپنے سے آپ ای ہے سکتا جیبھ پاس کے ان راست براہ کو آپ وہ تو،

 ۔ہے سکتا کہہ کو نےیل
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 ہوں؟ جاسکتا ںیم زیسیفارمی دوسری بھ اب ںیم ایک

 ،۔ ںیہ جاسکتے ںیمی سیفارمی کس نےیل ںیدوائی ک نسخے اپنا ای دنےیخر ںیدوائ آپ ہاں

 آپ جہاں ہوگا جانا ںیمی سیفارمی اس کو آپ ےیل کے کرنے استعمال سروس البتہ،

 ۔ںیہ رجسٹرڈ

  تو ہوں نہ مطمئن سے سروسی ہوئ حاصل سےی سیفارم ںیم اگر

 کروں؟ ایک

  کا تیشکای ک آپ وہ تاکہ ںیکر بات سے فارماسسٹ پہلے تو ہو ممکن اگر 

  ۔کرسکے ازالہی جلد

 تبا سے فارماسسٹ اپنےی ہ پہلے آپ اگر ای کرسکتے، ںینہ سایا آپ اگر 

 کتابچہ۔ںیہ کرسکتے تیشکا آپ تو، ںیہ ناخوشی بھی ابھ اور ںیہ کرچکے

NHS متعدد ان آپ۔ ہے بتاتا قہیطر کا اس کرنا تیشکا ںیم بارے کے 

 اس پھر ای ں،یہ کرتے حاصل نگہداشتی ک NHS آپ سے جہاں سے جگہوں

 ۔www.hris.org.uk ںیہ سکتے لے کتابچہ ہی  سے پتے

 ںیکر حاصل سےیک معلومات دیمز

 :ںیکر رابطہ ے،یل کے معلومات دیمز ںیم بارے کے زیچی بھی کس درج ںیم کتابچے اس

 سےی سیفارمی مقامی اپن 

   شامل ںیم نگہداشتی اپن ای ڈاکٹر اپنے  NHS سے اسٹاف کے 

  NHSای ،(ںیہ مفت ںیلکا سے الئن نڈیل) پر  88 44 22 0800  سے الئن لپیہ انفارم 

 پر ٹیانٹرن ورویبی بیقر اپنا) سے ورویب ڈوائسیا زنیٹیسی مقام اپنے www.cas.org.uk اپنے ای پر 

ک فونی مقام
ُ
 ۔(ںیکھید ںیم ب
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