
امديد خوش  

شما به مییگو  یم آمد خوش  

  یبرا و دیشو  مستقر انگلستان در تا کند یم کمک شما به بسته نیا
 
افغانستان کمک و مهاجرت استیس تحت که کسان  

(ARAP) طرح و  Ex-Gratia (EGS) کند کمک ، شوند یم وارد . 

پزشک با نام ثبت  

عمویم پزشک  (GP) - که است پزشیک ی   اول عمویم پزشک  
ا
یس هنگام معمول به انگلستان در بهداشتر  یها مراقبت به دستر  

اند دهید آموزش عمویم پزشیک یها جنبه تمام در که هستند یماهر  اریبس پزشکان عمویم پزشکان دیکن یم مراجعه یو   

روان سالمت و بزرگساالن پزشیک ، کودک سالمت  

ا واجد یا حرفه پرستاران   که هستند شده ثبت و طیشر
ا
ا یبرا معمول   طیشر

 
کینیکل ، ابتید ، مثال عنوان به ، مدت طوالن  

کنند یم اداره را ها . 

ستیوتراپیت   ف و داروسازان ، مثال عنوان به ، کنند یم کار عمویم پزشک کی در ت   ن بهداشتر  یها مراقبت متخصصان ریسا  

  محل یکینزد در عمویم پزشک با وقت اشع در تا کنند یم کمک شما به محیل مقامات .ها
 

حتر  ، دیکن نام ثبت خود زندگ  

دیستین ماریب حاض   حال در اگر  

جرایح در نام ثبت نحوه دیتوان یم شما  GP دیبدان ریز  آدرس در را انگلستان در : 

 https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/ 

یها جرایح .دیکن ذکر را خود تلفن شماره و آدرس ، تولد خی    تار  ، نام داشیر   صورت در ، عمویم پزشک در نام ثبت یبرا  

و (شده شناخته شناسنامه ای گذرنامه مانند) تولد خی    تار  و نام با تیهو  مدرک بخواهند شما از است ممکن عمویم پزشک  

دیکن مشاهده را آدرس مدرک  

نیا بر عالوه .دیکن ذکر را خود تلفن شماره و آدرس ، تولد خی    تار  ، نام داشیر   صورت در ، عمویم پزشک در نام ثبت یبرا  ، 

شما تولد خی    تار  و نام با تیهو  مدرک بخواهند شما از است ممکن عمویم پزشک یها جرایح  

دیکن مشاهده را آدرس مدرک و (شده شناخته شناسنامه ای گذرنامه مانند) . 

س در آنها اگر ، حال نیا با ثبت از پس .کنند یخوددار  شما نام ثبت از توانند نیم ، نباشند دستر  

  پرستار کی .دیده انجام بهداشتر  نهیمعا کی که شود خواسته شما از است ممکن ، دیجد عمویم پزشک در نام
ا
نیا معمول  

دیبرو  مالقات قرار نیا به دیبا دیهست خوب اگر حتر  شما .دهد یم انجام را کار . 

شما که است لیدل نیا به نیا .دیکن نام ثبت دیجد عمویم پزشک با دیبا ، انگلستان از یگر ید بخش به مهاجرت صورت در  

دیکن نام ثبت عمویم پزشک کی با دیتوان یم فقط  

https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/
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یس دارو به داروخانه از چگونه کنم؟ دایپ دستر  

نسخه شما یبرا و دیکن مرصف دارو که بخواهد شما از است ممکن شما عمویم پزشک  

دیتوان یم خود محیل داروخانه افیر  ی یبرا .دیبت   داروساز ای داروخانه به را خود نسخه .سدیبنو   

دیکن مراجعه NHS Choices به : 

http://www.nhs.uk/ServiceSearch/Pharmacy/LocationSearch/10 

  مشکالت درمان مورد در تواند یم ی   همچن داروساز .دیت  بگ مشاوره خود جرایح متخصص پزشک از ای
 
مانند جزن  

 
 

دیکن یدار یخر  داروخانه از پزشک نسخه بدون را داروها بریح   دیتوان یم شما .دهد ارائه گانیرا مشاوره شفه و شماخوردگ  

داز  را داروها نیا نهیهز  دیبا اما ، شفه یداروها و ها مسکن از بریح   جمله از ، از یز یتجو  یداروها نهیهز  است ممکن .دیبتر  

شود گرفته شما  

 

با ، دیدار  ازین بهداشتر  کمک ای مشاوره به اگر  NHS 111 قیطر  از  

نیآنال  ای (111 یت  گ شماره) تلفن  (nhs.uk/111) دیت  بگ تماس  - 
جم خدمات دیکن انتخاب را خود ازین مورد زبان - است موجود متر     

میتوانیم ما : 

کند کمک شما به خود از مراقبت مشاوره با •  

دیده اطالع شما به را ازین مورد یدارو  هرگونه هیته نحوه •  

دیده بیترت یحضور  مالقات قرار لزوم صورت در •  

شک ، پرستار به را شما • دیکن متصل عمویم پزشک ای داروساز ، اورژانس دندانتر   

دیکن تیهدا یفور  یها مراقبت مرکز مانند ، مناسب محیل خدمات به را شما •  

دیکن رزرو ، اورژانس بخش در منیا و عی    ش  رزرو یبرا •  

(A&E) 

یس خدمانر  چه به یاضطرار  مواقع در دارم؟ دستر  

که پزشیک یها تیفور  و حوادث بخش با دیبا ، دیشد دیشد ناگهان   یمار یب ای حادثه دچار خانواده یاعضا از یکی ای شما اگر  

دیکن مراجعه خود مارستانیب نیکتر ینزد به است گانیرا همه یبرا  

و است گانیرا سیشو  نیا .کند منتقل مارستانیب به را شما تا دیبخواه آمبوالنیس و دیت  بگ تماس 999 با اورژانس صورت در  

ور  مواقع در دیبا فقط یبرا .دیبرو  پزشیک یها تیفور  و حوادث بخش به خودتان ، دیتوان یم اگر .شود استفاده یض   

از پزشیک جزن   مشکالت  Accident and Emergency و حوادث بخش در شما پزشیک تیوضع که هنگایم .دینکن استفاده  

و شود حاصل کامل یبهبود تا دیانبم مارستانیب تخصیص بخش در باشد الزم است ممکن ، شد تیتثب پزشیک یها تیفور   

دیبازگرد خانه به دیبتوان . 
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کرونا واکسن زرو  

ا واجد شما گانیرا ونیناسیواکس طیشر  COVID-19 قیطر  از  NHS صورت در کرونا واکسن رزرو اتیجزئ نجایا در .دیهست  

است شده ذکر عمویم پزشک در نام ثبت . 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-

vaccination/bookcoronavirus-vaccination/ همه اریاخت در گانیرا صورت به واکسن  

س در و دت  گ یم قرار انگلستان ساکنان نام ثبت به یاز ین واکسن افتیدر  یبرا .دت  گ یم قرار دستر  

شماره ای عمویم پزشک در  NHS  ونیناسیواکس یتهایسا ریسا و عمویم یها داروخانه .دیندار  

س در شما منطقه در هستند دستر  

 

شیک خدمات دندانتر   

شیک از ، دیدار  اقامت انگلستان در اگر دندانتر   NHS اقامت به یاز ین و است عمویم سیشو  کی که ، بود دیخواه برخوردار  

شیک ، حال نیا با .ندارد دندانتر   NHS اقامت انگلستان در که هرکیس نیبنابرا ، ستین گانیرا معاف گروه در مارانیب جز به  

کند نهیهز  کند یم نهیهز  گلستانان میمق کی که همانطور دیبا ، کند یم . 

شود یم اعمال ریز  موارد در گانیرا تیمعاف : 

دهان در یز یخونر  از یت  جلوگ ، ها هیبخ برداشیر   یبرا مثال عنوان به) است گانیرا درمان •  ، 

مصنویع دندان میترم ) 

باشد وقت تمام التیتحص در سال 19 ریز  ای سال 18 ریز  فرد •  

گوایه .است شده دار بچه گذشته ماه 12 در ای است باردار فرد •  MAT B1 ای  

مانیزا تیمعاف گوایه  (MatEx) شیک به دیبا شود داده نشان دندانتر   
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روان   بهداشت خدمات  

  از روان سالمت مشکالت
 
  از بخیسر  عنوان به ما همه که ن  ها نگران

 
ا تا گرفته میکن یم تجربه روزمره زندگ یجد طیشر  

 
 
س اختالل ، اضطراب .مدت طوالن   و سانحه از پس استر

 
است هفته چند از شیب اگر .هستند مشکالت نیتر  عیشا افرسدگ  

  احساس که
 

  بر شما اضطراب ای دیکن یم افرسدگ
 

صحبت خود پزشک با تا دیت  بگ وقت ، گذارد یم ت  تأث شما روزمره زندگ  

تیسا وب در ت   ن مشاوره .دیکن  NHS (https://www.nhs.uk/mental-health/) 

تیسا وب .کند تیحما شما تیوضع بهبود جهت در شما از تا است موجود  NHS 

 یپشت یها سازمان اتیجزئ ی   همچن
 
یم که دهد یم هارائ را آنها یراهنما خطوط و بان  

دیت  بگ تماس آنها با مشاوره و کمک یبرا دیتوان . 

 

 

 

 

 

 

مانیزا خدمات  

پوشش تحت ماما یامضا تا یباردار  یابتدا از را ن  ها مراقبت مان  یزا خدمات  

  نیا :دهد یم قرار
ا
6 تا تواند یم اما است مانیزا از پس روز 10 حدود معمول  

ابدی ادامه مانیزا از پس هفته  

و مانیزا ، یباردار  طول در شخیص یها مراقبت که دهند یم نانیاطم ماماها  

طور به ها مراقبت نیا از یا عمده بخش .شود یم ارائه مانیزا از پس دوران  

پزشکان مشارکت ، لزوم صورت در که ، شود یم انجام ماماها توسط میمستق  

کنند یم هماهنگ ت   ن را مانیزا و زنان  

با یباردار  صیتشخ صورت در دیبا ، دارد اقامت انگلستان در که کیس هر  

ای ماما به وقت اشع در که است مهم .دت  بگ تماس امام ای عمویم پزشک  

اطالعات و (مانیزا از قبل) یباردار  یها مراقبت تا دیکن مراجعه عمویم پزشک  

دیکن افتیدر  را سالم یباردار  کی داشیر   یبرا الزم .. 


