
  خدمات بهداشتیسازمان مل

  آند  در بريتانيا چگونه آار می(NHS)  خدمات بهداشتیدهد سازمان مل  میاين جزوه توضيح
 

 تأمين ی عمومیآند و بودجه آن از مالياتها  خدمات بهداشت در بريتانيا مراقبت بهداشت تأمين مییسازمان مل
 قرار دارد واجد شرايط یجديد نظرشان تحت رسيدگ آه تقاضايشان يا درخواست تیپناهجويان در حال. شود می

 آه توسط سازمان حمايت از HC2به فرم . به صورت رايگان هستند) NHS( به مراقبت ان اچ اس یدسترس
 دريافت دارو، درمان دندانها، یها موجود است، برا شود، يا در داروخانه ارائه می) NASS(پناهجويان 

  .ر رايگان نياز داريد عينكها به طویآزمايش چشم و برخ

  
آنند، از قبيل پزشكان، پرستاران و مترجمان  آار می) NHS( ان اچ اس ی آه برایهيچ يك از اشخاص

آليه .  ديگر انتقال نخواهند دادیاطالعات مربوط به شما را بدون اجازه شما به اشخاص يا سازمانها، یشفاه
  .گذارد ی شما تأثير نمی پناهندگیتقاضا محرمانه است و بر قضاوت درباره ی بهداشتیمراقبتها

 
   خود آمك دريافت آنم؟یچگونه در مورد وضعيت سالمت

 
 ی در خانواده خود نگران هستيد، بايد به پزشك محلی خود يا شخص ديگریاگر بيمار هستيد، يا درباره سالمت

  .شود داشت ناميده می مطب يا مرآز بهیآلينيك پزشك عموم. مراجعه آنيد) GP (یخود، به نام پزشك عموم

  
 ثبت نام آنيد تا اينكه در صورت نيازتان یبايد در اسرع وقت ممكن در فهرست مراجعان يك پزشك عموم

 و شماره تلفن خود ی، نشان، تاريخ تولد ثبت نام الزم خواهد بود نامیبرا. ت آنيد دريافیبتوانيد مراقبت بهداشت
آند به مسكن خود نقل مكان آنيد، از  تان، آه به شما آمك میمددآار.  آه داشته باشيد بدهيدیرا در صورت

  . مربوط به ثبت نام مطلع خواهد شدیقرارها

  
 یاين بررس.  داشته باشندی اوليه بهداشتیخواهند يك بررس  از تمام بيماران جديد میی از پزشكان عمومیبرخ

 اگر حالتان خوب یقرار مالقات برويد حتحائز اهميت است آه به اين . شود معموًال توسط يك پرستار اجرا می
  .باشد

  
 یمحل) Primary Care Trust( اوليه ی مراقبتهانهادتوانيد از  آند، می یاگر يك مطب نامتان را ثبت نم

  . شما تعيين آندیبخواهيد آه يك مطب برا

  
  چگونه يك قرار مالقات بگذارم؟

 
 قرار ی مالقات آنيد، معموًال الزم است حضورًا يا تلفن از پرستاران را در مطبیپيش از اينكه دآترتان يا يك

توانيد تقاضا آنيد يك دآتر يا پرستار مرد يا زن را مالقات آنيد، اگر چه اين مسئله ممكن  می. مالقات بگذاريد
  .است هميشه مقدور نباشد

  
آنيد بايد  ر تصور میاگ.  ممكن است مجبور شويد چند روز منتظر بمانيدی يك قرار مالقات غير اورژانسیبرا

 یخواهيد، و در صورت  قرار مالقات میی دآتر را ببينيد به مسئول پذيرش مطب چه وقتیبه صورت اورژانس
اگر دآتر گمان آند شما بيش از حد بيمار هستيد آه به مطب . آه مناسب باشد همان روز ويزيت خواهيد شد
  .بياييد، او ممكن است شما را در خانه ويزيت آند

  
خواهد دآتر را ببيند بايد يك   هر عضو خانواده آه مییبرا.  پنج يا دقيقه خواهد بودیراار مالقاتها با دآتر بقر

  .قرار جداگانه بگذاريد

  



توانيد سر قرار خود حاضر شويد لطفًا حتمًا  ی قرار مالقات بياييد و اگر نمیسر وقت براخواهشمند است حتمًا 
  .آن را حذف آنيد

  
  زنم چه آار بايد آنم؟  حرف نميیليساگر زبان انگ

 
به . آنيد بايد به مسئول پذيرش بگوييد  آه قرار مالقات تعيين میی نياز داريد هنگامیبه يك مترجم شفاهاگر 

يا پشت تلفن ) تعيين( از قبل رزرو ی شما يك مترجم شفاهیزنيد و آنها برا  حرف مییآارآنان بگوييد چه زبان
يت است آه شما و دآترتان حرف هم ديگر را درك آنيد تا اينكه بتواند تشخيص حائز اهم. آنند حاضر می

  . در مورد مشكلتان بدهدیصحيح

  
  آنند؟  میی من همكاری با پزشك عمومیچه آسان ديگر

 
 از قبيل ی بهداشتی از نيازهایآنها به بسيار.  در بريتانيا بسيار ماهر و تعليم ديده هستندپرستاران •

توانند  یآنند و م ی می مزمن مانند ديابت رسيدگی، بيماريهای از بارداریاوره جلوگيرواآسيناسيون، مش
 . ارائه دهندیمشاوره بهداشت عموم

ناميده “ یپيش زايمان”مراقبت پيش از تولد نوزاد . آنند یاز زنان باردار و نوزادانشان مراقبت مماماها  •
 .شود یناميده م“ پس از زايمان”شود و پس از تولد نوزاد مراقبت  یم

 آنان و همچنين در آمك یها  هستند آه در مراقبت از آودآان و خانوادهی  پرستارانبازديدآنندگان بهداشت •
تان   ويزيت و معاينه شما، به خانهیآنها ممكن است برا.  آنها تخصص دارندی حفظ سالمتیبه افراد برا

 .بيايند
 

  اشم چه آار بايد آنم؟اگر نياز به مراجعه به يك پزشك متخصص داشته ب
  

گيرد آه آيا نياز به  یتان را تأمين خواهد آرد و تصميم م  ی بهداشتی شما معموًال بيشتر نيازهایپزشك عموم
در . داريد، يا نياز به رفتن به بيمارستان داريد يا نه) مشاور متخصص(مراجعه به يك پزشك متخصص 

  . منتظر بمانند تا با اين پزشكان متخصص ديدار آنندیبريتانيا همه بايد مدت

  
 یاگر نياز داشته باشيد آه يك مترجم شفاه. بيمارستان درباره جزئيات قرار مالقاتتان به شما نامه خواهد نوشت

  .در قرار مالقات شما حضور داشته باشد بايد با بيمارستان تماس بگيريد

  
 شما باشد، اگر چه ی دور از محل زندگی در بيمارستانهایه ممكن است گای مالقات بيمارستانیقرارها

  . داشته باشيد، آمك دريافت آنيدHC2  آه  فرم ی سفر، در صورتیها توانيد در مورد هزينه می

  
  . شده بيماریسوابق نگهدار

 
 را هر ، لطفًا اين دفترچهداده شده باشد)  رنگیدفترچه آب ( مخصوص بيماریاگر به شما دفترچه سابقه درمان

 یرج در اين دفترچه برااطالعات مند. آنيد به همراه خود بياوريد بار آه با دآتر يا پرستار قرار مالقات می
  .هيچكس ديگر حق خواندن اين دفترچه را ندارد.  است)NHS( و آارآنان ان اچ اس خودتان

  
  توانند به من آمك آنند؟  مییچه آسان ديگر

  
  داروها

 
آن نسخه را به يك . ای تجويز خواهد آرد  شما نسخهی مصرف آنيد برایداروهاياگر دآترتان بخواهيد 

مسئول .  داشته باشيدHC2  رايگان، بايد فرمیها دريافت نسخه یبرا.  ببريدیداروخانه يا مغازه داروساز



ن  مسكی مانند قرصها داروهایبرخ.  مشورت بدهدی بهداشتیتواند درباره درمان مشكالت جزئ داروخانه می
  .ای از داروخانه خريد توان بدون داشتن نسخه  را می ضد سرفهیو داروها

  
  )مراقبت دندانها (یدندانپزشك

 
 انجام درمان دندان یبرا.  داريد بايد با يك دندانپزشك مالقات آنيدی خود مشكلی از دندانهایاگر در مورد يك

 در مورد ثبت نام یمشكلاگر . ت نام آنيدبايد در فهرست مراجعان يك دندانپزشك ثب) NHS(توسط ان اچ اس 
يا نهاد ) NHS Direct(توانيد با تلفن مستقيم ان اچ اس  در فهرست مراجعان يك دندانپزشك داريد می

  .تماس بگيريد) Primary Care Trust (ی اوليه محلیمراقبتها

  
  ) چشمیبيناي (یچشم پزشك

 
آنها در .  مالقات بگذاريد تا به ديدن يك چشم پزشك برويدنياز داريد قرار) یطب(اگر به آزمايش چشم يا عينك 

پوشش  از عينكها را ی هزينه آزمايش چشم و همچنين برخHC2فرم . بيشتر مراآز شهرها مغازه دارند
  .از چشم پزشك در اين مورد سؤال آنيد: دهد می

  
   شما تعطيل استی مطب پزشك عمومیوقت

 
در تمام .  جمعه باز هستندی دوشنبه ال18.30 تا 8.30 ساعت  معموًال از حدودی پزشكان عمومیمطبها

 ی برای ــ آمك درمانی تعطيل عمومی شنبه يا يك شنبه و در روزهای در طول شبها، روزها–اوقات ديگر 
  . باز شود قابل دسترس استیتوان منتظر ماند تا مطب پزشك عموم ی آه نمیمشكالت پزشك

  
ممكن است از شما خواسته شود به يك مطب . ريق تلفن، مشاوره دريافت آنيدتوانيد از ط  دريافت آمك مییبرا

  . شما را در خانه ويزيت آندی مراجعه آنيد، يا ممكن است يك متخصص پزشكیپزشك عموم

  
 دريافت مشاوره ی برا47 46 0845 به شماره ی خدمات بهداشتیتوانيد به تلفن مستقيم سازمان مل همچنين می

هزينه .  زنگ بزنيدتان تعطيل است ی آه مطب پزشك عمومی هنگامی دريافت حمايت پزشكیبرا يا یبهداشت
  .تر خواهد بود تا از طريق يك تلفن همراه ، مثًال از يك آيوسك تلفن، بسيار ارزانیتماس از طريق تلفن شهر

  
حد خدمات و وا) NHS Direct (ی خدمات بهداشتیزنيد، تلفن مستقيم سازمان مل ی حرف نمیاگر انگليس

 ی آه نياز داريد اين است آه در ابتدایتنها چيز.  فراهم آنندیتوانند يك مترجم شفاه  مییخارج از وقت ادار
اگر اصًال يك آلمه هم . دهيد استفاده آنيد بگوييد  را آه ترجيح میی نام زبانیتماس خود به زبان انگليس

 شما تماس بگيرد و ید يا يك مددآار بخواهيد آه به جا صحبت آنيد از يك دوست يا خويشاونیتوانيد انگليس ینم
 یاز شما مشخصات.  پشت خط بيايد و آن وقت مشكل خود را توضيح دهيدیمنتظر بمانيد تا يك مترجم شفاه
  .گيرند ی قرار نمیاين اطالعات مهم هستند و در اختيار شخص ديگر. تان یخواسته خواهد شد مانند نام و نشان

 
 
 
 
 
 
 

  

   چه آار بايد آرد؟یوضعيت اورژانسدر يك 

براي دريافت مشاوره بهداشتي، به ) NHS Direct(براي تماس با تلفن مستقيم سازمان ملي خدمات بهداشتي 
  زنيد زنگ ب47 46 0845شماره 

براي تماس با واحد خدمات خارج از وقت اداري شهر خود، هنگامي آه مطب پزشك عمومي تعطيل است، جهت 
 :دريافت آمك پزشكي به شماره زير زنگ بزنيد



   
 آه مطب ی شديد و نتوانيد تا زمانبه شدت مريض آه با شماست ی، اگر شما يا آسیدر يك وضعيت اورژانس

زنگ ) رايگان (999 گرفتن آمبوالنس به شماره تلفن یتوانيد برا  باز شود منتظر بمانيد، مییپزشك عموم
اين خدمت فقط مخصوص اما، . يمارستان شهر خود مراجعه آنيدبزنيد، يا به بخش اورژانس و تصادفات ب

  . استفاده نكنيدی پزشكی مشكالت جزئیاز بخش خدمات و تصادفات برا.  استی اورژانسیوضعيتها
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T. 0113 2770999 F. 0113 2704753 
email  <1kelvin@healthandhousing.org>  

  

  :مشخصات تماس براي پزشك عمومي يا تيم بهداشت پناهجويان شهر


