
 NHS PHARMACY 
FIRST SCOTLAND

مشوره   درملنه   رابلنه

درملنه که چېرې سپارښتنه 
ېې شوې وي

د ناروغانو لپاره معلومات

نورو خدمتونو ته رابلنهستاسو د عالېمو په اړه مشوره





د NHS Pharmacy FirstScotland څه شی دی؟
NHS Pharmacy First Scotland د NHS خدمت دی چې ستاسو د ځايي ټولنې 	 

درملتون لخوا چمتو شوي )يو درملتون د تړون سره د NHS نسخې او خدمات چمتو کولو 
لپاره(.

که تاسو کوچنۍ ناروغي لرئ، درملتون لومړی ځای دی چې تاسو باېد د مشورې لپاره 	 
ورته الړ شئ.

تاسو عموماً ليدژمنې ته اړتيا نلرئ او تاسو کوالی شئ هر درملتون ته الړ شئ.	 

ستاسو درمل جوړونکي کوالی شي تاسو ته د يوې کوچنۍ ناروغۍ لپاره مشوره او درمل 	 
درکړي، که دوي فکر کوي چې تاسو ورته اړتيا لرئ.

خدمت د چا لپاره دې؟
تاسو کوالی شئNHS Pharmacy First Scotland وکاروئ که تاسو په سکاټلينډ کې 
د GP خدمت سره راجستر ېاست ېا تاسو په سکاټلينډ کې اوسيږئ. که تاسو نورو جزئياتو ته 

اړتيا لرئ نو د درملتون ټيم سره خبرې وکړئ.



خدمت څنګه کار کوي؟
درمل جوړونکي او د دوي ټيمونه د درملو ماهرين دي او کوالی شي کوچني روغتيايي 	 

انديښنو سره مرسته وکړي.

يو درمل جوړونکی کوالی شي تاسو ته د کوچنيو ناروغيو لپاره مشوره او درملنه درکړي 	 
)که تاسو دې ته اړتيا لرئ( لکه الندې.

درمل جوړونکي، لکه GPs، کوالی شي يوازې په NHS کې خاص درمل او محصوالت 	 
چمتو کړي. دا ټول ستاسو د حالت درملنه کولو لپاره اغيزناکه ثابت شوي. که تاسو يو 

ځانګړی درمل يا محصول غواړئ، تاسو اړتيا لرئ هغه پيرود کړئ. درمل جوړونکی به 
تاسو ته پدې اړه مشوره درکړي.

که درمل جوړونکی فکر کوي چې دا ستاسو لپاره غوره ده چې خپل GP ته مراجعه 	 
وکړئ، دوي ښايي تاسو په مستقيم ډول وليږي يا تاسو ته ووايي چې يوه ليدژمنه وټاکئ.

د سر سپږې ځوانکۍ 
بواسير )موېښی(  الرجی 

د واښو تبه د ګوتو تر مينځ فنګسي انتان 
امپيتيګو يا ساري د پوټکي بکتريا د مال درد 

بدهضمي بنده يا بهېدونکې پوزه 
د خولې زخمونه په خوله کې يا خولې ته نيږدې متورم دانې 

درد قبض 
حيض درد ټوخي 

د ستوني خوږ د مثانې التهاب )په ښځو کې( 
کخی اسهال 

د خولې او ستوني آنتان د غوږ درد 
زخې اکزيما 

دردناکې او ساری د پښو زخي سر درد 



زه خدمت څنګه وکاروم؟
NHS Pharmacy First Scotland په سکاټلينډ کې د ټولو درملتونونو څخه شتون 	 

لري چې د NHS نسخې توزيع کوي.

تاسو کوالی شئ انتخاب وکړئ چې کوم درملتون وکاروئ.	 

په زياتره وختونو کې، تاسو اړتيا نلرئ چې يوه ليدژمنه وټاکئ.	 

کله چې تاسو درملتون ته الړ شئ، درمل جوړونکی )يا د دوي يو ټيم( به له تاسو څخه 	 
ځينې معلومات وغواړي، پشمول ستاسو نوم، د زيږيدنې نيټه او پوسټ کوډ.  

درمل جوړونکی به:	 
له تاسو څخه ستاسو د عالېم په اړه پوښتنه وکړي،  o  
تاسو ته به ستاسو د حالت په اړه مشوره درکړي،   o  
درمل به چمتو کړي )که تاسو ورته اړتيا لرئ(، او  o  

o  تاسو به بل روغتيايی مسلکي ته وليږي )د مثال په توګه ستاسو GP( که دوي فکر   
وکړي چې دا اړين دی.

دوي به د ناروغانو د درملو ريکارډ )PMR( جوړ کړي ترڅو د کومې مشورې او 	 
درملنې يادښت جوړکړي کوم چې دوي تاسو ته درکوي.

تاسو کوالی شئ د درملتون د مشورې ساحې يا خونې کارولو غوښتنه وکړئ که تاسو 	 
غواړئ د درمل جوړونکي سره په پټې خبرې وکړئ.



ایا زه کوالی شم چې نورو درملتونونو ته هم الړ شم؟
هو، تاسو کوالی شئ هر درملتون ته الړ شئ ترڅو درمل پيرود کړئ، نسخې راټولې 	 

کړئ يا دNHS Pharmacy First Scotland خدمت وکاروئ. تاسو اړتيا نلرئ 
چې تل ورته وکاروئ.

په هرصورت، که تاسو تل ورته درملتون کاروئ، درمل جوړونکی کوالی شي ستاسو 	 
د درملنې ريکارډ جوړ کړي، کوم چې ښايي تاسو سره ستاسو د حالت په اغيزناکه توګه 

اداره کولو کې مرسته وکړي. )دا ريکارډ له بل چا سره نه  شريکيږي.(

څه به وشي که زه د هغه خدمت څخه ناخوښه یم چې ما د درملتون څخه ترالسه 
کړی دی؟

لومړی، د درمل جوړونکي سره خبرې وکړئ ترڅو دوی هڅه وکړي چې خبره سمدالسه 	 
حل کړي.

که تاسو نشئ کوالی دا وکړئ، يا که تاسو دمخه د خپل درمل جوړونکی سره خبرې کړې 	 
وي او الهم ناخوښه ياست، تاسو کوالی شئ د خپل محلي NHS روغتيا بورډ کې د نظر 
شريکولو او شکايتونو ټيم سره اړيکه ونيسئ. د اړيکې جزئيات په NHS Inform ويب 

.www.nhsinform.scot پاڼه کې ورکړل شوي

http://www.nhsinform.scot


څنګه کوالی شئ نور معلوم کړئ
د دې خبرپاڼې د هر څه په اړه د نورو معلوماتو لپاره، اړيکه ونيسئ:	 

د خپل ځايي درملتون سره،	 

د خپل ډاکټر يا د NHS کارمندانو غړي سره چې ستاسو په پاملرنه کې ښکيل دي،	 

د NHS معلوماتو مرستندويه شمېرې سره په 88 44 22 0800 اړيکه ونيسئ 	 
 )د لينډ الين څخه تليفونونه وړيا دي(، د NHS Inform ويب پاڼه په 

 ;www.nhsinform.scot

د ناروغانو د مشورې او مالتړ خدمت )PASS( سره په 2127 917 0800 يا 	 
د خپل محلي اتباعو مشورې دفتر سره )خپل تر ټولو نږدې دفتر په ويب پاڼه په 

www.cas.org.uk يا په حپل محلي تليفون کتاب کې يي ومومئ(.

دا معلومات د سکاټلينډ د حکومت په ويب پاڼه )www.gov.scot( او د NHS Inform په 
ويب پاڼه )www.nhsinform.scot( کې شتون لري. 

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