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NHS Medicines: ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੀਸਖਆ ਸੇਵਾ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆ ਂ(NHS ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਾਲੀਆ ਂਫਾਰਮੇਸੀਆ)ਂ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਦਲ 
ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਵਿਮਾਰੀਆ ਂਲਈ ਦਿਾਈਆ ਂਲੈਂਦੇ ਹਨ। NHS Medicines: ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਸੇਿਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੈ ਜੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ GP ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਅਰ 
ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦਾ।

ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਦਿਾਈਆ ਂਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਤੋਂ ਸਰਿੋਤਮ ਲਾਭ ਲੈਣ ਿਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਚੰਤਾ ਜਾ ਂਸ਼ੰਕਾਿਾ ਂਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਿਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

Medicines ਕੀ ਹੈ: ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੀਸਖਆ ਸੇਵਾ?
ਸੇਿਾ ਦੇ ਵਤੰਨ ਭਾਗ ਹਨ।

● ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨਾ 
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਦੇਖੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਵਕਿੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਦਿਾਈਆ ਂਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ 
ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦਾ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਾਈ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਰ ਕਰੇਗਾ।

● ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪਲਾਸਨੰਗ 
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋਿੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨੂੰ ਉਸ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਹੋ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾ ਂਇਸ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

● ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖੇ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ (ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ) ਬਬਨਾਂ ਆਰਡਰ 
ਬਦੱਤੇ ਨੁਸਖੇ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।



Medicines ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਹੱਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ: ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਸੇਿਾ। 

ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਵਮਉਵਨਟੀ 
ਵਿਚਲੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡਾ GP ਵਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਗੱਲ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੇਿਾ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਸਿਸਟਰ ਸਕਵੇਂ ਕਰਾ?ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਵਜਥੇ ਤੁਸੀਂ Medicines ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ: 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਸੇਿਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਿੋ 
ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਲੈਂਦੇ ਹੋ ਿਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਰਵਜਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, 
ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਵਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਵਕ:

● ਤੁਸੀਂ ਸੇਿਾ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ;

● ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ GP ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ;

● ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਿਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੋ; ਅਤੇ

● ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਸੇਿਾ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਹੈ। 



ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਸੇਿਾ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ  
ਇੱਕ ਿਾਰ, ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲੀ 
ਿਾਰ ਰਵਜਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮੀਵਖਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਿਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਦਿਾਈਆ ਂਵਕਿੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ 
ਿਾਅਦ ਸਮੀਵਖਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਿੇਗੀ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਹਾਲੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ 
ਰਹੀਆ ਂਹਨ।    

ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਿਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਕੋਈ 
ਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਿਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ 
ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਿਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਾ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਵਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ 
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਫੇਰ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਨੇਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ।

● ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਹੜੀਆ ਂਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 
ਕੋਝਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਿ, ਗੋਲੀਆ ਂਨੂੰ ਵਨਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ)

● ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਿਣਾਉਣਾ) 

● ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਿਾ ਂਨੂੰ ਕੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗੋਲੀਆ ਂਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਨਗਲਣ ਿਾਲੇ 
ਕੈਪਸੂਲ ਜਾ ਂਤਰਲ ਵਿੱਚ ਿਦਲਣ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ) 

● ਜਦੋਂ ਸਮੱਵਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਾ ਂਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਵਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਦਿਾਈਆ ਂਵਿੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆ ਂਸਮੇਤ, ਵਕਹੜੇ ਿਦਲਾਿਾ,ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।



NHS ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਿਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਪਤ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਮਵਹਫੂਜ਼ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਨਕਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਿਾਰ, ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਵਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ। 

ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਚਂ ਕਰਣਗੇ 
ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਿਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ NHS Medicines ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਸੇਿਾ ਇੱਕ 
ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਵਿਮਾਰੀ ਦਾ ਿਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਧ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਿੇ। 

ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖੇ
ਫਾਰਮੇਸੀਆ ਂGP ਪ੍ਰੈਕਵਟਸਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਵਮਲ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਯਵਮਤ ਦੁਹਰਾਈਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ‘ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖਾ’ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 
ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਵਚਤ ਹੈ।

ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਵਕਸੇ ਤਜਿੀਜ਼ ਲਈ ਆਰਡਰ ਵਦੱਤੇ 
ਵਿਨਾ,ਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦੁਹਰਾਈਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਵਸੱਧੇ ਵਕਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਉੱਵਚਤ ਹੋ। 
ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 6 ਜਾ ਂ12 ਮਹੀਵਨਆ ਂਲਈ ਿਾਜਿ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ GP ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ
ਮੰਗਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਿਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਸੀਰੀਅਲ 
ਨੁਸਖਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਂਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 
ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।



ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਵਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਿੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆ ਂਬਦਲਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਾਈ ਿਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਇਹ ਜਾਚਂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਦੀਲੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੈ। 

ਿ ੇਮਨੈੂੰ ਵਧਰੇ ੇਦਵਾਈਆ ਂਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣ ਤਾ ਂਮਨੈੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਧੂ ਦਿਾਈਆ ਂਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਿਦਲ 
ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ), ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨੂੰ  
ਦੱਸੋ ਅਤੇ:

● ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਮੌਜੂਦਾ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਵਦਓ; 

● ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਕੰਨੀਆ ਂਲੈਂਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ 

● ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਵਕੰਨੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ GP ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਤਿਦੀਲੀਆ ਂਿਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਿਾਦਂਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆ ਂਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀਆ?ਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱੁਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਨੁਸਖਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਆਮ ਨਾਲੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨੂੰ 
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਇੱਕ 
ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਤੰਨ-ਮਹੀਵਨਆ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 

ਹਰ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 
ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਾਰਡ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪ-ਟ-ੂਡੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੇਿਾ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ 
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।



ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। 
ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਾ ਂਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆ ਂਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਅਲ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਉਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਾਈਆ ਂਲਈ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹੋ: ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਸੇਿਾ। 
ਹਾਲਾਵਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੁਸਵਖਆ ਂਲਈ, ਦਿਾਈਆ ਂਖਰੀਦਣ ਜਾ ਂਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆ ਂ‘ਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆ ਂਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਸੇਿਾ NHS Inform ਿੈਿਸਾਈਟ 
‘ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ: www.nhsinform.scot

NHS Forth Valley Pharmacy ਤੋਂ ਧੰਨਿਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਿਣਾਇਆ ਵਗਆ।
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ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਓਪਨ ਗਿਰਵਮੰਟ ਲਾਇਸੰਸ ਿਰਜ਼ਨ 3.0 ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ,  
ਵਸਿਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਜੱਥੇ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ  
nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 ’ਤੇ ਜਾਓ 
ਜਾ ਂInformation Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU 
ਨੂੰ ਵਲਖੋ ਜਾ ਂਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: psi@@nationalarchives.gsi.gov.uk.

ਵਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 
ਆਵਗਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ www.gov.scot ‘ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ 
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