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اگر فکر کنید به به شبکه حوادث و اضطراری )A&E( نیاز دارید، اما این 
تهدید-زندگی ندارد یا برای مراقبت های طبی همان روز که نتواند تا 

بازگشایی کلینک متخصص عمومی شما منتظر باشد، با NHS 24 به 
شماره 111 تماس بگیرید.

•  سرماخوردگی
•  تبخال

•  گلو درد 
•  اسهال یا قبض 

•  بدهضمی  
•  درد ها

•  کمک در صورت تمام شدن 
نسخه تکراری شما

به 111 با NHS 24 تماس بگیرید، 24 ساعت روز و در همه 7 روز 
هفته )24/7(، 365 روز در سال  

    0800 83 85 87  :)BreathingSpace( فضای تنفس
روزهای کاری هفته:  دوشنبه – پنج شنبه 6 بجه عصر تا 2 بجه شب 

پایان )رخصتی( هفته: جمعه 6 بجه عصر - دوشنبه 6 بجه صبح

•  درد دندان   
•  تورم دهان شما 

•  زخم به دهان شما

•  لثه های دردناک یا خونی
•  توصیه های بهداشت دهان 

و دندان

•  چشم سرخ یا چسبنده  
•  درد در چشم یا گرد آن

•  تاری دید یا کاهش دید
•  روشنی تیز و اظهار اشکال 

کوچک در میدان دید

در مسائل مربوط به هر دو یعنی سالمتی روانی و جسمی، 
طیف وسیعی از مسلکیان طبی، بشمول دکتوران، پرستاران 

و گاهی داروسازان و فیزیوتراپیست ها به شما کمک می 
کنند.   

•  بریدگی ها/ضرب ها و سوختگی های جزئی 
•  پیچ خوردگی و کشیدگی عضالت  

•  احتمالی شکستگی استخوان ها

•  احتمالی حمله قلبی یا سکته مغزی 
•  مشکالت تنفسی 

•  خونریزی شدید

 
 NHS بخشی از )NHS 24( 24 این ایچ ایس

اسکاتلند است که در دریافت مراقبت مناسب، 
در محل مناسب کمک می کند. 

مراقبت های مناسب را در محل مناسب دریافت کنید

متخصص چشم 

کلینک متخصص 
عمومی 

دکتور دندان 

داروشناس

خدمت طبی 
دولتی بیست 

و چهار شاعتی 
)NHS 24(

بهزیستی روانی

شبکه صدمات/
ضربات جزئی

شبکه حوادث و 
 )A&E( اضطراری

یا 999

  )Chris( کریس
 منتظم تماس 

 )Ainsley( اینسلی 
)Meadow( و میدو

 بیماران

nhs24.scot
nhs24.scot

کمک شما برای دریافت 
مراقبت مناسب، 

در محل مناسب

خدمت طبی دولتی بیست و 
  )NHS 24( چهار شاعتی



ما NHS 24 هستیم - ارائه دهنده دولتی برای خدمات 
طبی و مراقبتی تلفونی و دیجیتال در اسکاتلند.  در اینجا 

یک راهنمای مفید برای خدمات ما وجود دارد که به شما 
درمورد دریافت مراقبت های مناسب در محل مناسب 

کمک می کند. 

 )NHS inform( NHS آگاهی

اگر در مورد صحت خود سوالی دارید یا در 
مورد عالئم نگران هستید و قطعی نیستید 

که بعد از آن چه کنید، برای آغاز آگاهی این ایچ 
ایس )NHS inform( محل مناسبی است.  به 

www.nhsinform.scot مراجعه کنید و دامنه 
گسترده ای معلومات و راهنمودهای خودیاری 
را برای حمایت خود پیدا خواهید کرد. این اغلب 

سریع ترین راه برای درک عالئم و نحوه مدیریت 
آنها است. اگر هنوز هم احساس کنید که در 

مورد مشکل طبی خود به کمک نیاز دارید، می 
توانید با 111 تماس بگیرید.      

111 

خدمت 111 ما پشتیبانی تلفونی برای نیازهای 
طبی و مراقبت را در طول 24 ساعت روز و در 

همه 7 روز هفته ارائه می دهد. در این شامل اند:

مراقبت خارج از ساعت های کاری هنگامی که 	 
کلینک متخصص عمومی یا دکتور دندان شما 

بسته است
اگر فکر می کنید که برای مراقبت فوری 	 

اما بدون تهدید-زندگی، به شبکه حوادث و 
اضطراری )A&E( نیاز دارید 

حمایت بهداشت روانی 	 

برای شخص دیگری تماس گرفته اید؟

 NHS 24 می توانید از طرف شخص دیگری با
تماس بگیرید - مانند، اگر مراقب/نگهدار کودک، 

عزیز بزرگ یا همسایه هستید.  

اگر فکر کنید که جان کسی 
 در خطر است و شما 

به آمبوالنس نیاز دارید، 
به 999 تماس بگیرید. 

در کیفیت های تهدید-زندگی حمله 
قلبی یا سکته مغزی، مشکالت 
شدید تنفسی، خونریزی شدید 

یا آسیب شدید شامل اند.

اگر برای یک مشکل فوری، بدون تهدید-
زندگی نیاز به تماس با 111 دارید - چه 

انتظاری می توانید داشته باشید؟

اولین چیزی که خواهید شنید پیامی با گزینه 
انتخاب مناسب برای شما است. با دقت گوش 

دهید تا برای نیازهای شما تماس شما با 
شخص مناسب برقرار شود.  

از شما خواسته خواهد شد که در مورد خود 
یا شخصی که برای او تماس می گیرید، 

تفصیالت زیر را ارائه دهید: 

نام	 
تاریخ تولد	 
ادرس خانه یا ادرس آن جای که از کجا تماس 	 

می گیرید 
شماره تلفونی که از آن تماس کرفته اید 	 

و شماره ای که در صورت نیاز توسط آن با 
شما تماس گرفته شود

نام و کلینک متخصص عمومی 	 

سپس از شما در مورد سبب تماس شما 
سواالتی پرسیده خواهد شد. این برای اطمینان 

از این است که شما به مسلکی موزون ترین 
مراجعه شده اید. در صورت نیاز به صحبت با 

مسلکی طبی، منتظم تماس تلفون/زنگ شما 
را به آنها منتقل/وصل خواهد کرد.    

وقتیکه NHS 24 مصروف باشد

در مواقع مصروفیت، ممکن است بعدأ با شما 
تماس بگیریم. این به این دلیل است که ما می 

خواهیم که اولین به جدی ترین و فوری ترین 
موارد کمک کنیم. برای تماس مجدد با شما، 
زمان الزم به شما نشاندهی خواهد شد.   

زمان های مصروف ما عبارتند از:

در طول روز های کاری از 6 بجه عصر تا 8 بجه 	 
شب

به روز شنبه از 9 بجه صبح تا ظهر	 

به یاد داشته باشید، اگر هنوز هم نگران هستید 
یا عالئم شما تشدید شده اند، می توانید در 

هر زمان با ما تماس بگیرید.  

تهامس 
 )Thomas(

 بیمار/مریض 

 گیل 
)Gail(

 نرس  دندان 

 دورتهی 
  )Dorothy(

 نرس/ پرستار ارشد 


