
#HelpUsHelpYou

NHS در طول همه گیری COVID-19 به فعالیت خود ادامه 
 می دهد و برای دریافت مراقبت های بهداشتی مورد نیازتان به 

شما کمک می کند.  

 Sussex NHS Commissioners این دستورالعمل توسط
)کمیساریای سرویس سالمت همگانی شهرستان ساسکس( تهیه 

شده است و به شما کمک می کند به خدمات NHS که در طول 
همه گیری Covid-19 ارائه می شوند و اطالعات مفیدی را درباره 

نحوه دسترسی ایمن به این خدمات در اختیارتان می گذارند 
دسترسی پیدا کنید.  

 در صورت درخواست، این دستورالعمل به زبان های مختلف 
و »زبان اشاره انگلیسی« )BSL( موجود است.

دسترسی به خدمات 
NHS در طول شیوع 

19-COVID



چه زمانی باید از خدمات داروخانه استفاده کنم؟
• نسخه

• داروهای بدون نسخه

• دردها و مشکالت جسمی

• گلو درد

• سرفه و سرماخوردگی

• آنفوالنزا

• گوش درد

• التهاب مثانه

• تظاهرات پوستی

• دندان درآوردن

• پیشگیری اضطراری از بارداری

چگونه می توانم به این خدمات دسترسی پیدا کنم؟ 
نسخه های تکراری باید مطابق معمول در دسترس باشند. 

مثل همیشه، فقط زمانی باید برای دریافت داروهایتان 

درخواست دهید که مقدار آنها رو به اتمام است )مثالً، 

یک هفته مانده به اتمام ذخیره دارویی(. 

اگر سالم هستید و می توانید به داروخانه مراجعه کنید، 

لطفاً دستورالعمل های فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید. 

ساعت های شروع به کار داروخانه ها متفاوت است. 

اگر خودتان را قرنطینه کرده اید یا از لحاظ جسمی ضعیف 

 هستید، دوستان و خانواده تان می توانند نسخه هایتان را 

تهیه کنند.

داروخانه
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بسیار مهم است که نه تنها هنگام بیماری، بلکه در تمام روزهای زندگی 

از بدن و ذهن خود به خوبی مراقبت کنید. یادگیری مواردی مانند شیوه 

داشتن تغذیه مناسب، کاهش استرس، ورزش منظم و استراحت کردن در 

صورت لزوم، روش های مؤثری برای خودمراقبتی هستند و می توانند به شما 

کمک کنند تا استرس خود را کاهش دهید، سالم بمانید و بتوانید شرایط را 

در مواقع سختی مدیریت کنید.

در طول این مدت مراقب سالمت روانی خود باشید

•  در مورد نگرانی های خود صحبت کنید؛ طبیعی است که در این 
زمان کمی نگران شوید یا بترسید 

• موارد عملی مانند غذا و دارو را برنامه ریزی کنید  

• مدت زمان تماشای اخبار را محدود کنید

• از بدن خود مراقبت کنید؛ تغذیه سالم داشته باشید و ورزش کنید 

•  کارهایی را انجام دهید که از آنها لذت می برید؛ دوره ها و 
آموزش های رایگان بسیاری به صورت آنالین ارائه می شوند 

•  با دیگران در ارتباط باشید؛ از شیوه هایی مانند تماس های تلفنی، 
تماس های تصویری یا رسانه های اجتماعی   

 برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت کمک برای نیازهای سالمت 

 روانی خود، لطفاً به نشانی 

https://www.nhs.uk/oneyou 
/every-mind-matters/ مراجعه کنید
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خودمراقبتی
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چه زمانی باید با GP )پزشک عمومی( خود تماس بگیرم؟ 
• آسیب دیدگی های خفیف

• پانسمان زخم

• مدیریت بیماری مزمن

• غربالگری/خدمات مربوط به سرطان

• واکسیناسیون

• نیازهای سالمت روانی

• ارجاعات

• آزمایش خون

• عفونت

چگونه می توانم به این خدمات دسترسی پیدا کنم؟ 
GP Practices )درمانگاه پزشکان عمومی( همچنان باز هستند و تالش می کنند 

در کنار ارائه مراقبت های مورد نیازتان از ایمنی شما نیز مطمئن شوند.

اگر می خواهید از GP وقت مالقات بگیرید، لطفاً با درمانگاه مورد نظرتان تماس 

 بگیرید تا مشاوره اولیه را به صورت تلفنی یا تصویری انجام دهید. به افرادی که 

زبان اصلی شان انگلیسی نیست، خدمات ترجمه شفاهی شامل Signlive برای 

کاربران »زبان اشاره انگلیسی« )BSL( ارائه می شود.  

 در صورت لزوم، امکان مالقات حضوری با پزشک وجود دارد و ممکن است 

از شما خواسته شود برای قرار مالقات خود به درمانگاه محلی دیگری بروید. 

مکان های »Hot« )داغ( ایجاد شده اند تا بیماران مبتال به Covid-19 در 

 »cold« به آنجا ارجاع داده شوند و مکان های GP صورت نیاز برای مالقات با

 )سرد( برای مراجعه حضوری بیماران بدون عالمت اختصاص داده شده اند.  
همه کارکنان از فرایندهای پیشگیری از عفونت پیروی می کنند. 

درمانگاه پزشکان عمومی
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UTC ها )مراکز درمان فوری( و بخش های A+E )حوادث و اورژانس( در سرتاسر 
 ،GP-led .ساسکس( در محل های نزدیک به هم قرار دارند( Sussex شهرستان

که هر روز و حداقل 12 ساعت در روز باز است، قرار مالقات هایی را ترتیب می دهد 

که از طریق 111 یا ارجاع GP رزرو می شوند و برای تشخیص و مقابله با بسیاری 

از شایع ترین بیماری هایی که افراد به خاطر آنها به A&E مراجعه می کنند تجهیز 

شده است، از جمله:

• سوختگی ها و تاول های خفیف
• احتمال شکستگی استخوان
• خارج کردن اجسام خارجی

• عفونت های قفسه سینه
• درد شکم

• بیماری های گوش، حلق و بینی

چگونه می توانم به این خدمات دسترسی پیدا کنم؟ 
 UTCها در طول این مدت باز هستند. این خدمات را می توانید بدون 

 نوبت قبلی دریافت کنید، اما لطفاً دستورالعمل های فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کنید. 

 ساسکس شرقی: 

 Eastbourne District General Hospital 
 )بیمارستان عمومی منطقه ایست بورن(

 Hastings Conquest Hospital 
 )بیمارستان ِهیستینگز کانکوئست( 

Lewes Victoria Hospital )بیمارستان لوئیس ویکتوریا(

 ساسکس غربی: 

Crawley Hospital )بیمارستان کراولی(
 St Richards Hospital, Chichester 

)بیمارستان سنت ریچاردز، چیچستر(
Worthing Hospital )بیمارستان ورثینگ( 

 BRIGHTON AND HOVE )برایتون اند هوو(: 
 Royal Sussex County Hospital 

)بیمارستان سلطنتی شهرستان ساسکس(

مراکز درمان فوری
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چه زمانی باید به A+E بروم؟ 
• از دست دادن هوشیاری

• شکستگی استخوان
• سکته

• درد قفسه سینه
• مشکالت تنفسی

• سوختگی ها و تاول های شدید
• حالت سردرگمی شدید و تشنج هایی که متوقف نمی شوند

• خونریزی شدید که متوقف نمی شود
• واکنش های شدید حساسیتی

A&E جایگزین مراجعه به GP نیست

 چگونه می توانم به این خدمات دسترسی پیدا کنم؟ 
بخش های A+E در سراسر ساسکس باز هستند و همواره این خدمات را بدون نوبت 

قبلی ارائه می دهند. اگر در شرایط اضطراری پزشکی هستید و به آمبوالنس نیاز دارید، 

باید با شماره 999 تماس بگیرید. 

سایر خدمات اضطراری و فوری 
 موارد اضطراری دندانپزشکی 

اگر در شرایط اضطراری دندانپزشکی قرار دارید، در ساعت های معمول کاری 

برای دریافت مشاوره با درمانگاه دندانپزشکی خود تماس بگیرید؛ اگر دندانپزشک 

ندارید، با NHS 111 )سرویس سالمت همگانی( تماس بگیرید یا به وب سایت 

www.111.nhs.uk مراجعه کنید. اگر الزم باشد که فوراً ویزیت شوید، ممکن 
است شما را به یک مرکز محلی مراقبت های فوری دندانپزشکی ارجاع دهند.

 خط تلفن ویژه خدمات سالمت روانی ساسکس

 خط تلفن ویژه »خدمات سالمت روانی ساسکس« 

 )Sussex Mental Health( مراقبت های اساسی را به افرادی که نیاز فوری 
به کمک دارند ارائه می دهد. برای دسترسی به این خدمات، با شماره 

 Text Relay 101 5000 0300 تماس بگیرید. تماس از طریق سرویس های 
و New Generation ویژه ناشنوایان نیز امکان پذیر است.  

حوادث و اورژانس
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 اگر عالئم ابتال به ویروس کرونا را داشته باشم، چگونه می توانم نسخه ام 

 را تهیه کنم؟  
اگر عالئم ابتال به ویروس کرونا را دارید، لطفاً در خانه بمانید و خود را قرنطینه کنید. 

دوستان و خانواده شما می توانند نسخه هایتان را تهیه کنند. اگر کسی را ندارید که به 

شما کمک کند، گروه های جامعه محلی نیز می توانند نسخه هایتان را تهیه کنند. 

 آیا هنوز هم می توانم برای مراجعه حضوری به GP وقت مالقات بگیرم؟ 

درمانگاه های GP می توانند برای مالقات حضوری به شما نوبت دهند، اما الزم است 

از طریق تماس تلفنی یا تصویری از GP خود مشاوره بگیرید تا مشخص شود که آیا 

مالقات حضوری ضروری است یا خیر. 

اگر عالئم ابتال به ویروس کرونا را داشته باشم، اما برای انجام آزمایش خون/
اندازه گیری فشار خون و غیره الزم باشد به صورت حضوری به GP مراجعه کنم، 

 چه کاری باید انجام دهم؟

 اکنون در سرتاسر ساسکس مکان های اختصاصی وجود دارند که در صورت بروز 

 عالئم کرونا می توانید برای مالقات حضوری با GP به آنها مراجعه کنید. 

GP می تواند شما را ارجاع دهد. تمام اقدامات احتیاطی الزم مانند استفاده از 
تجهیزات محافظت شخصی و تمیز کردن تجهیزات پس از هر قرار مالقات برای 

جلوگیری از گسترش ویروس انجام می شود.  

 آیا هنوز هم می توانم به عنوان بیمار در درمانگاه GP ثبت نام کنم؟ 

بله، همه می توانند در درمانگاه GP ثبت نام کنند، به شرط اینکه آن درمانگاه 

ظرفیت پذیرش بیماران جدید را داشته باشد و محل زندگی شما نیز در 

محدوده آن باشد. درمانگاه ها همچنان به ثبت نام تمام بیماران ادامه می دهند، 

از جمله بیمارانی که نشانی ثابتی ندارند، پناهجویان، پناهندگان و افرادی که کارت 

شناسایی عکس دار ندارند. درمانگاه های GP شرایطی را فراهم می آورند که افراد 

مجبور نباشند به صورت حضوری برای ثبت نام مراجعه کنند. لطفاً با GP خود 

مشورت کنید.  

سؤاالت متداول
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 کتاب راهنمای مراقبت های بهداشتی: 

NHS111 – خدمات مراقبت های بهداشتی، دندانپزشکی و بینایی سنجی را می توانید 
از طریق Sussex Mental Health Line )خط تلفن ویژه خدمات سالمت روانی 

ساسکس( دریافت کنید: 101 5000 0300

HEALTHWATCH 
Healthwatch )مرکز دیدبان سالمتی( یک نهاد مستقل است که به تجربه های 

شما درباره خدمات دلخواهتان و پیشنهاداتتان برای بهبود این خدمات گوش می دهد. 

آنها با ارائه مشاوره و پشتیبانی به شما کمک می کنند به خدمات محلی مراقبت های 

بهداشتی و درمانی دسترسی پیدا کنید.

:BRIGHTON AND HOVE در شهر HEALTHWATCH 
 info@healthwatchbrightonandhove.co.uk

HEALTHWATCH در ساسکس شرقی:       
 enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk

 HEALTHWATCH در ساسکس غربی:
 helpdesk@healthwatchwestsussex.co.uk

اگر عالئم ابتال به بیماری Covid-19 را دارید، نیازی نیست به  A+E مراجعه 
کنید مگر اینکه عالئم بیماریتان شدید باشد 

NHS111 به صورت 7/24 )7 روز هفته و 24 ساعت شبانه  روز( از طریق 
تلفن و به صورت آنالین در دسترس است و برای دریافت خدمات پزشکی مورد 

نیازتان به بهترین روش به شما مشاوره می دهد.

A+E و درمانگاه های GP هنوز برای ارائه مراقبت های بهداشتی  غیر از 
Covid-19 باز هستند

اگر می خواهید این اطالعات را در قالب دیگری دریافت کنید، لطفاً با گروه 

NHS Sussex Public Involvement )مشارکت عمومی سرویس 
سالمت همگانی شهرستان ساسکس( تماس بگیرید.

تلفن: 708411 01903

 کتاب راهنمای مراقبت های 
بهداشتی


