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د ډاکټر سره راجستر شئ

د ډاکټر سره راجستر کېدل به له تاسو سره د سم پاملرنې په ترالسه 
کولو کې مرسته وکړي کله چې تاسو ورته اړتیا لرئ. په انګلینډ کې هر 
څوک کولی شي راجستر شي او د ډاکټر څخه پاملرنه ترالسه کړي - 

تاسو د پتې ثبوت یا د کډوالۍ وضعیت،  ID  یا  NHS  شمېرې ته اړتیا 
نلرئ. 

د راجستر کولو څرنګوالی موندلو لپاره، د دې وېب پاڼې 
  nhs.uk/nhs-services/gps/ څخه لیدنه وکړئ

 how-to-register-with-a-gp-surgery
 

ځان ګرم وساتئ

سړه هوا کولی شي ځینې روغتیایی ستونزې خرابې کړي او حتی د 
جدي اختالالتو المل شي، په ځانګړې توګه که تاسو 65 یا ډېر عمر 

لرئ، یا که تاسو اوږدمهاله روغتیایی حالت لرئ.

دا اوس ډېره مهمه خبره ده چې په ګرم ساتلو سره ځان روغ وساتئ. 
دلته د راتلونکو میاشتو لپاره ځینې غوره الرښوونې دي:

خپل کور لږ تر لږه 18 سانتي ګريد (F°65 ) پورې ګرم کړئ،   •
که تاسو کولی شئ - تاسو ممکن د اوسیدو اصلي خونه یو څه 

ګرمه وساتئ
هایډرېټ پاتې شئ - د ورځې په اوږدو کې ډېری ګرم څښاک   •

او اوبه وڅښئ 
ښه خوراک وکړئ - چې ګرم، مغذي خواړه پکې شامل وي  •

فعال اوسئ - حرکت ته دوام ورکړئ ترڅو ډاډ ترالسه کړئ   •
چې خپل بدن کې کافي تودوخه تولید کړئ

د جامو پرتونه کلیدي دي – د څو پرتونو جامې اغوستل به   •
تاسو د هغه جامو په پرتله ګرم وساتي کوم چې يو پرت لري، 

ځکه چې پرتونه ګرمه هوا بندوي. 

تاسو ممکن د حکومت څخه د مرستې مستحق یاست ترڅو ستاسو 
د تودوخې لګښتونو کې مرسته وکړي. د حکومتي سکیمونو په 
اړه د نورو معلوماتو لپاره، د دې وېب پاڼې څخه لیدنه وکړئ   

simpleenergyadvice.org.uk  او 
  gov.uk/browse/benefits/heating  

خپل د درملو ا�ارۍ وګورئ

پدې ژمي کې چمتو اوسئ او د درملو ا�ارۍ بیا ډکه کړئ. تاسو کولی شئ 
په کور کې د بې نسخې درملو په کارولو سره د ډېرو عامو کوچنیو ناروغیو 

درملنه وکړئ، لکه ټوخی او د ستوني درد. 

تاسو کولی شئ د NHS  کاريال په کارولو سره د ډاکټر جراحۍ یا 
درملتون ته د تګ اړتیا پرته خپل تکراري نسخې راوغواړئ، 

nhs.uk/nhs-app   یا GP آنالین خدمتونه  
.  nhs.uk/nhs-services/gps/using-online-services

نورو خلکو ته پام وکړئ

زاړه ګاونډیان، ملګري او د کورنۍ غړي ممکن په ژمي کې یو څه اضافي 
مرستې ته اړتیا ولري. په تماس کې اوسئ او ډاډ ترالسه کړئ چې دوی 
کافي اکماالت او د نسخې درمل لري، په هغه صورت کې چې دوی نشي 

کولی د څو ورځو لپاره بهر الړ شي. 

که دوی په رخصتیو کې مرستې ته اړتیا ولري کله چې ډاکټر یا درملتون 
بند وي یا دوی ډاډه نه وي چې څه وکړي،  NHS 111  مرسته کولی شي. 

د دې وېب پاڼې څخه لیدنه وکړئ nhs.uk.111 یا په دې شمېره زنګ 
په دې ژمي کې ووهئ 111.

ښه اوسئ
په بارنټ، کامډن، اینفیلډ، هارینګي 

او اسلینګټن کې د اوسیدونکو لپاره 
معلومات او خدمات 



که تاسو یا ستاسو يو عزيز د رواني روغتیا بحران سره مخ وي، تاسو 
  NHS کولی شئ د 24 ساعتونو مشورې او مالتړ لپاره د خپل محلي

 رواني روغتیا مرستې کرښې ته زنګ ووهئ. د اړیکو معلوماتو لپاره، لیدنه 
northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/ :وکړئ

getting-help-in-mental-health-crisis   

د والدینو او سرپرستانو لپاره مشوره

که تاسو په دې ژمي کې د خپل ماشوم د فزیکي یا رواني روغتیا په 
   NHS اړه اندیښمن یاست، تاسو کولی شئ چې کله او چېرته د

 شمالي مرکزي لندن کلینیکي کمیشنینګ ګروپ وېب پاڼه کې د روغتیا 
پاملرنې مسلکي څخه د مرستې په اړه معلومات ترالسه کړئ: 

northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
covid-19/staywellthiswinter

خپل معافیت لوړ کړئ

د کووېډ-19 په وړاندې په بشپړ ډول واکسین کول، او د فلو انجکشن 
ترالسه کول به ستاسو او ستاسو په شاوخوا کې د خلکو په ساتنه 
کې مرسته وکړي. د واکسین کولو په اړه تازه مشورې په دې وېب 
  northcentrallondonccg.nhs.uk/ پاڼه کې ومومئ

my-health/covid-19

د ډاکټر خدمات

د ماښام او اونۍ په پای کې د ډاکټر مالقاتونه په اونۍ کې اوه ورځې د 
شمالي مرکزي لندن په پنځو ولسواليو کې د ډاکټر په مرکزونو کې شتون 

لري: بارنټ، کامډن، اینفیلډ، هارینګي او اسلینګټن. 

زموږ د ډاکټر مرکزونه تجربه کار ډاکټران او نرسانې لري او د لویانو او 
کوچنیو ټپونو او ناروغیو سره د ماشومانو لپاره ارزونه او درملنه وړاندې 

کوي.

د دې موندلو لپاره چې مرکزونه چېرې شتون لري او څنګه د 
مالقات وخت وټاکئ، مهرباني وکړئ زموږ وېب پاڼه وګورئ:   

northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
 gp-hubs-evening-and-weekend-appointments/  

د غاښونو بیړنۍ پاملرنه

که تاسو د غاښونو بیړنۍ درملنې ته اړتیا لرئ، د خپل عمومي غاښونو 
ډاکټر سره اړیکه ونیسئ. دوی ممکن تاسو سره وګوري یا تاسو د غاښونو 

بیړني پاملرنې خدمت ته واستوي.

که تاسو د غاښونو منظم ډاکټر نلرئ، د مشورې لپاره  NHS 111  سره 
اړیکه ونیسئ چې تاسو چېرته عاجل پاملرنه ترالسه کولی شئ. 

د رواني روغتیا مالتړ

که تاسو د اضطراب، خپګان یا ناخوښۍ احساس کوئ، د درملنې په اړه 
د خبرو کولو لپار له خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسئ. ستاسو ډاکټر دلته 

ستاسو سره مرسته کوي - په فزیکي او ذهني توګه - او کولی شي تاسو 
سم خدمت ته راجع کړي.

 
تاسو کولی شئ د Every Mind Matters  په وېب پاڼه 

کې خپل د رواني روغتیا او هوساینې په ساتلو کې د مرستې 
لپاره د متخصص مشورې او عملي الرښوونې ومومئ:   

nhs.uk/every-mind-matters   

NHS 111

کله چې بیړنۍ وي مګر د ژوند ګواښونکي ناروغۍ یا ټپ نه وي، د دې وېب 
پاڼې څخه لیدنه وکړئ nhs.uk.111  یا د موبایل او لېنډ الین څخه وړیا 
په دې شمېره 111 زنګ ووهئ. دا خدمت په ورځ کې 24 ساعته، په اونۍ 

کې اوه ورځې شتون لري. 

روزل شوي مشاورین به تاسو سره د سم طبي پاملرنې په ترالسه کولو کې 
مرسته وکړي کله چې تاسو ورته اړتیا لرئ او کولی شي تاسو د روغتیا 

پاملرنې متخصصینو سره په اړيکه کې کړي یا تاسو د درملنې بیړني مرکز، 
د غاښونو بیړني خدمت، ډاکټر، درملتون یا بل مناسب ځایي خدمت ته 

واستوي.

 A&E ،د ژوند ګواښونکي ټپونو یا شرایطو لکه د زړه حمله یا سټروک لپاره
ته الړ شئ یا په دې شمېره زنګ ووهئ 999.

د خپل درملتون جوړونکي څخه پوښتنه وکړئ

ستاسو سیمه ایز درمل جوړونکی کولی شي تاسو ته د عامو شرایطو 
لکه اسهال، د پوزې بهیدل، یا دردناک ټوخی یا سر درد، پرته له دې چې 
د مالقات اړتیا وي، د مخدره توکو څخه د زیاتو درملو په اړه دوستانه، 

ماهرانه مشوره درکړي. 

د نسخې توزیع کولو سربیره، درمل جوړونکي یو لړ خدمتونه وړاندې کوي، 
 پشمول د بیړني امیندوارۍ او د متيازو د ناروغۍ محصوالت. 

خپل ځان ته د نږدې درمل جوړونکي موندلو لپاره، د دې وېب څخه لیدنه 
nhs.uk/find-a-pharmacy وکړئ
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