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NHS Pharmacy First Scotland چیست؟
NHS Pharmacy First Scotland یک سرویس NHS است که توسط داروخانه 	 

جامعه محلی )داروخانه ای که برای ارائه خدمات و نسخه های دارویی NHS قرارداد 
دارد( ارائه می شود.

اگر بیماری خفیفی داشته باشید، داروخانه اولین مکانی است که باید برای دریافت مشاوره 	 
به آن مراجعه کنید.

معموالً نیاز به نوبت ندارید و می توانید به هر داروخانه ای بروید.	 

داروساز می تواند برای بیماری خفیف تان به شما مشاوره بدهد و اگر فکر کند به دارو نیاز 	 
دارید، دارو بدهد.

این خدمات برای چه کسی است؟
اگر نزد یک پزشک عمومی در اسکاتلند ثبت نام کرده اید یا در اسکاتلند زندگی می کنید، 

می توانید از NHS Pharmacy First Scotland استفاده کنید. در صورت نیاز به 
جزئیات بیشتر، با تیم داروخانه صحبت کنید.



نحوه عملکرد این خدمات چگونه است؟
داروسازها و تیم های آنها در زمینه دارو تخصص دارند و می توانند در مورد مشکالت 	 

کوچک سالمت کمک کنند.

داروساز می تواند برای بیماری های خفیف نظیر موارد زیر به شما مشاوره دهد و درمانی 	 
پیشنهاد کند )اگر الزم باشد(.

 	 NHS داروسازها همانند پزشکان عمومی فقط می توانند داروها و محصوالت مشخصی از
را ارائه دهند. ثابت شده است که تمام این موارد برای درمان بیماری شما مؤثر هستند. اگر 
دارو یا محصولی خاص می خواهید، ممکن است الزم شود آن را خریداری کنید. داروساز 

در این مورد به شما مشاوره خواهد داد.

اگر داروساز فکر کند که بهتر است نزد پزشک عمومی خود بروید، ممکن است مستقیماً 	 
شما را ارجاع دهد یا به شما بگوید که وقت بگیرید.
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چگونه از این خدمات استفاده کنم؟
NHS Pharmacy First Scotland در تمام داروخانه های اسکاتلند که نسخه های 	 

دارویی NHS را می پیچند قابل دسترس است.

می توانید داروخانه  مورد استفاده خود را انتخاب کنید.	 

در اکثر موارد، الزم نیست وقت بگیرید.	 

هنگام مراجعه به داروخانه، داروساز )یا یک نفر از تیم آنها( برخی اطالعات از جمله نام، 	 
تاریخ تولد و شماره پستی را از شما می پرسند.  

داروساز:	 
درباره عالئم شما می پرسد؛  o  

درباره بیماری شما مشاوره می دهد؛  o  
)در صورت لزوم( دارو می دهد؛ و  o  

o  در صورت لزوم شما را به یک متخصص دیگر مراقبت های بهداشتی )برای مثال،   
پزشک عمومی یتان( ارجاع می دهد.

 	 )PMR  ،Patient Medication Record( آنها یک پرونده سوابق دارویی بیمار
ایجاد می کنند تا هر مشاوره و درمانی را که به شما می دهند ثبت کنند.

اگر می خواهید با داروساز به طور خصوصی صحبت کنید، می توانید درخواست کنید که از 	 
محل مشاوره داروخانه استفاده نمایید.



آیا می توانم به داروخانه های دیگر نیز بروم؟
بله، می توانید برای خرید داروها، گرفتن نسخه داروها یا استفاده از خدمات 	 

NHS Pharmacy First Scotland به هر داروخانه ای مراجعه کنید. الزم نیست 
که همیشه از همان داروخانه استفاده کنید.

هرچند، اگر همیشه از همان داروخانه استفاده کنید، داروساز می تواند سوابقی از درمان 	 
شما ایجاد کند، و همین می تواند به شما در مدیریت بیماریتان به طور مؤثرتر کمک کند. 

)این سوابق با هیچ شخص دیگری به اشتراک گذاشته نمی شوند.(

اگر از خدماتی که از داروخانه دریافت کرده ام ناراضی باشم چطور؟
ابتدا، با داروساز صحبت کنید تا بتوانند برای برطرف کردن فوری این مشکل اقدام کنند.	 

اگر نمی توانید این کار را انجام دهید یا قبالً با داروساز خود صحبت کرده اید و هنوز 	 
ناراضی هستید، می توانید با تیم بازخورد و شکایات در هیئت سالمت NHS محل خود 

 تماس بگیرید. جزئیات تماس در وب سایت NHS Inform به نشانی
www.nhsinform.scot داده شده است.

http://www.nhsinform.scot


نحوه کسب اطالعات بیشتر
برای کسب اطالعات بیشتر درباره همه مطالب این بروشور می توانید به روش های زیر 	 

تماس بگیرید:

داروخانه محل تان؛	 

پزشک تان یا عضوی از کارکنان NHS که در مراقبت از شما دخیل هستند؛	 

 خط تلفن راهنمای NHS Inform به شماره 88 44 22 0800  	 
 )تماس از تلفن ثابت رایگان است( یا وب سایت NHS Inform به نشانی 

www.nhsinform.scot؛ 

خدمات مشاوره و پشتیبانی بیمار )PASS( به شماره 2127 917 0800  یا دفتر 	 
مشاوره شهروندان محل شما )نزدیکترین دفتر به خودتان را در وب سایت به نشانی 

www.cas.org.uk یا در دفترچه تلفن محل بیابید(.

 این اطالعات در وب سایت دولت اسکاتلند
 )www.nhsinform.scot( به نشانی NHS Inform و در وب سایت )www.gov.scot(

قابل دسترس است.

http://www.nhsinform.scot
http://www.cas.org.uk
http://www.nhsinform.scot
http://www.gov.scot
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