
آیا د کوویډ 19 وبا له کبله ستاسو 
د روغتون د درملنې چارې آغیزمنې 

شوې دي؟

کله چې تاسو په روغتون کې 
د آؤټ پيشنټ اپوائنټمنټ، 

د تشخصيې ټيسټ 
 عملیات او یا له
 یوه متخصص 
سره د مالقات 

 لپاره انتظا
ر باسئ نو دا 

لیفلیټ ستاسو 
د مالتړ لپاره 

ګټور معلومات لري.



•  د ناروغانو او کارکوونکو خوندي ساتلو 
لپاره د انتان کنټرولي الرښوونو 

 NHS مراعتولو له کبله، کوويډ 19 د

Scotland په ټولو مرکزونو کې د 
درملنې عادي لړۍ د خواشینونکي ځنډ 

سره د مخ کولو سربېره، تر پخوا د کمو 

نارغونانو د معاینې او درملنې المل 

شوې ده. د دې وبا پر مهال ناروغان 

د هغو د کلینیکی حالت پر بنسټ 
معاینه او بيړني تداوي شول او مونږ 

به د خپلو NHS مرکزونو د بیا پیاوړي 

کولو ترڅنګ، دې چارې ته همداسې 

ادامه ورکړو.

•  د NHS Scotland سخت زیار باسي 
چې شته خدمتونه د شونتیا تر حده په 

خوندي او چټک ډول زیات کړي. رنځور 

پالونکي/کلینیکي کارپوهان د خپلو 

خدمتونو وړاندې کولو څرنګوالی بیا بیا 

څېړي ترڅو ستاسو د ښه درملنې لپاره 

د ال ډېرو روغتیايي مالقاتونو )لیدو کتو 
یا مرکو( زمینه برابره کړي.

ستاسو د 
مالقاتونو په هکله
•  مهرباني وکړئ خپل عمومي معالج يا
GP ته مو د اړيکې ټینګولو په موخه 

د خپلې خوښې کړنالرې د ټاکلو په 
شمول، د اړیکو نیولو تازه ترين 

معلوماتو ورکولو ډاډ ترالسه کړئ. 

•  ستاسو حالت ته په کتو ښائي ستاسو 
مالقات مخامخ ترسره نشي. ښائي له 

تاسو وغوښتل شي چې د رنځور پال 

سره په یوې تلیفوني یا ویډیويي اړيکې 

کې د برخې اخیستلو له الرې مالقات 

ترسره کړئ. 

•  تاسو به د خپل مالقات څخه د مخه 
معمواًل په مکتوبي بڼه خبر کړای 

شئ. که خپل مالقات ته نه شئ 

حاضرېدالی نو څومره ژر چې شونې 

وي نو مهرباني وکړئ اړوند ډيپارټمنټ 

یا کلینیک خبر کړئ ترڅو هغوي 
نوموړی وخت کوم بل نارِوغ ته ورکړای 

شي. تاسو کوالی شئ چې خپل 

مالقات یوې داسې نېټې او وخت ته 

چې تاسو ته مناسب وي بدل کړئ.

•  د ځان د خوندیتوب په موخه یواځې 
او یواځې هغه مهال چې و بلل شوئ، 

روغتون ته ورشئ. 

کوویډ 19 زموږ د NHS خدمتونه له ننګونو سره مخ 
کړي دي او اوس موږ درملنې په بل ډول ترسره کوو 

چې د سکاټلیند لر او بر کې د ناروغانو مالتړ وکړو.



زه کله د معاينې 
تمه وکړم؟

•  څومره ژر چې شوني وي ستاسو د 
لېږد اسناد به د ترالسه کېدو سره سم 

د کلينيشنز يعني درمل کوونکو  یوې 
ډلې لخوا و ارزول شي. 

•  ټولې هغه چارې ترسره کېږي چې د 
شونتیا تر کچې ستاسو د ځانګړي 

حالت د ژر تر ژره معاینې ډاډ ورکړي. 

له بده مرغه دا ښائي په دې معٰنی وي 

چې په خوندي توګه د خدمتونو د بیا 

پېلېدو پرمهال به تاسو د یو څه اوږدې 

مودې انتظار ایستلو ته اړ شئ.

•  د درملنې د ژر ترالسه کولو په موخه 
ښائي له تاسو وغوښتل شي چې سفر 

وکړئ یا د کور څخه لرې یو روغتون 

ته ورشئ.

تاسو څه مرسته 
کوالی شئ؟

•  دا اړينه ده چې خپل ټاکل شوي 
مالقات ته حاضر شئ اویا که ورته 

نوره اړتیا نلرئ نو مونږ ته خبر راکړئ.

•  ټول هغه معلومات چې تاسو ته 
چمتو کیږي مخکې له مخکې یی له 

لوستلو ډاډمن شئ ترڅو پوه شئ 

چې څه به پېښږي او اړوند چمتو والی 

ورته ونیسئ.

•  موږ له تاسو غواړو چې د خپلې درملنې 
په هکله پرېکړو کې پوره برخه واخلئ.  

موږ به تاسې وهڅوو چې خپل مسلکي 

روغتیا څارونکي وپوښتئ ترڅو د خپلو  

بیالبلو ازمایښتو او د درملنو په هکله 

په آګاهانه غوراوئ کې درسره مرسته 

وکړي. موږ تاسو هڅوو چې الندې 

پوښتنې وکړئ:

•  ګټې يې څه دي؟
•  څه خطرونه لري؟

بديلونه یی کوم دي؟  •
•  که هیڅ ونکړم نو څه؟

له خپلو مسلکي روغتیا څارونکو 

څخه ددې پوښتنو کؤل به له تاسو 

سره مرسته وکړي چې د ځان لپاره 

د مناسبو آزمایښتونو او درملنو 
پریکړه وکړئ. 

په خپل خپل 
وضعیت نظر 

ساتل 
•  کله چې د روغتون یوې څانګې ته د 

مالقات لپاره لیږدول کیږې نو د انتظار 

پر مهال د خپل وضعیت د کابوکولو 

په موخه باید تاسو ته معلومات 

درکړل شي. دا باید د اړیکې ټینګولو 

معلومات هم راونغاړي ځکه ښايي 

تاسې ځينې پوښتنې ولرئ. 

•  لطفاً معاېنې ته د انتظار پر مهال د خپل 
وضعیت د کابو کولو به هکله د سال 

مشورو د تعقیبولو ډاډ ترالسه کړئ. 

•  نور معلومات د NHS inform له 
خپل ځاان سره د مرستې له الرښود 

څخه تر السه کوالی شئ.



خپل ځان سره 
مرسته 

•  که چیرې د خپل وضعیت لپاره نورې 
مشورې ته اړتیا ولرئ، نو مهرباني 

وکړئ د روغتون له هغه ټیم سره اړیکه 

ونیسئ چې تاسو يې د لیدلو په انتظار 

یاست. همدارنګه NHS inform یوه 

nhsinform.scot/ ارزښتناکه منبع ده

self-help-guides وګورئ

•  که چیرې مو وضعیت او یا د ناروغئ 
عالمې د انتظار پر مهال خرابیږي نو 

باید له خپل GP سره اړیکه ټینګه کړئ.

•  ستاسو ځایی کمپوډر یا د درملپوهنې 
د ټیم روزل شوی غړی کولی شي تاسو 

ته مشوره درکړي او د اړتیا پر مهال 

پرته له نسخې درمل چمتو کړئ.

•  د ناروغئ د عالئمو د کابو کولو لپاره 
NHS 24 ته په 111 شمیرې زنګ 

ووهئ. 

•  که چیرې ګورئ چې ستاسو 
وضعیت او یا د ناروغئ عالمې ژوند 

ګواښوونکې دي نو باید بی له ځنډه 

999 شمیرې ته زنګ ووهئ. 

ال ډېر مالتړ 
 که چیرې احساسوئ چې ستاسو 

 رواني روغتیا او هوسایینه ستاسو 

 د درملنې د ځنډنډیدو له امله 
 اغیزمنه شوې ده نو د الندې 

مؤسسو څخه هم مرسته ترالسه 

کېدای شي.

•  که د ډیرې شدیدې ستړیا احساس 
کوئ او یا مالتړ ته اړتیا لرئ نو کوالی 

شي د NHS 24 په ورځ کې 24 ساعته 

فعالې شمېرې )111( ته زنګ ووهئ 

او په ټلیفون کې له راښکاره شویو 

 هڅوونکو پيغامو نو څخه

Mental Health )ذهني صحت 
روغتیا( غوره کړئ.

•  Breathing Space په رسمي ورځو 
کې له دوشنبې څخه تر پنج شنبې 

د 6pm څخه تر 2am پورې او د 
 6pm اونۍ په پای کې د جمعې د

څخه د دوشنبې 6am پورې په 

 87 85 83 0800 شمېرې کار کوي 
.)breathingspace.scot(

•  Living Life د دو سنبې څخه ترجمعې 
د 1pm څخه تر 9pm پورې په  

9655 328 0800 شمېرې کار کوي.


