
 
                                        ادید: مراقبت از شمآمنگلستان خوش به ا

                                    

 همکاریهای مهاجرتی شمال شرقی

 

 ثبت نام با یک پزشک عمومی

پزشکان، مانند  انگلستان "ی"خدمات بهداشت ملارائه شده توسط  از خدمات درمانی ما حق داریدش

 فرم پرکردن شما باید هر چه زودتر پس ازبیمارستانها و تسهیالت زایمان بطور رایگان استفاده نمایید. 

درخواست  نیز رایگان در صورت نیاز می توانید مترجم .یک پزشک عمومی ثبت نام کنید با الزم

نیاز  برای سالمت خود درصورتی به پزشک عمومی مراجعه نمایید که اضطراری نبوده ولی . نمایید

    . اریدد به مشورت با دکتر و یا پرستار

 

برای مراجعه به پزشک عمومی شما نیاز به گرفتن وقت قبلی از طریق تلفن ویا وبسایت آن مرکز 

وقت در پیش از  همین دلیل از شما انتظار میرودبه  که استفقط ده دقیقه  دارید. وقت داده شده معموال

و وقت  مطلع نمودهاز قبل این مرکز را مرکز بهداشتی حضور یابید و در صورت عدم توان مراجعه، 

در درهنگام گرفتن وقت هر عضو خانواده نیاز به گرفتن وقت جداگانه دارد.  خود را کنسل کنید.

برای  "ی"درب اصلنقش  یپزشکان عموم  .نماییدخود را ارائه صورت نیاز به مترجم درخواست 

به متخصصان  نسبت به نیازتان ورود به خدمات تخصصی را ایفا می کنند. آنها می توانند شما را

  مختلف ارجاع دهند.
 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp 

https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-

refugees.pdf 

 

 

 سالمت کودکان

برخوردار است. معموالً وقتی زمان واکسن فرزند شما فرا  زیادی از اهمیت انواکسینه کردن فرزند

اگر فرزند شما زیر پنج سال باشد، دکتر عمومی رسد،  مطب دکتر عمومی با شما تماس می گیرد. 

 برای حمایت و راهنماییهای ضروری، شما را به یک مددکار بهداشتی ارجاع میدهد.
 

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to-have-them/ 

 

 

 مراقبت و بهداشت چشم

 شیآزما یهرگونه ناهنجار یچشم شما را برا سنجان یینایب مهم می باشد.از موارد تست منظم چشمها 

از . نیازتان تهیه نماییند و مناسب زیشما تجو یرا برا یتماس یو لنزها  نکید عنتوان یو م دنکن یم

چشم و  شیآزما ،کنند یثبت م  "ی"خدمات بهداشت مل ماریسنجان شما را به عنوان ب یینایبآنجاییکه 

خواهد بود.  گانیرا برای شما یضرور اتمعالج  
 

https://www.nhs.uk/service-search/find-an-optician 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/opticians/visiting-an-optician/ 

 

 

 مراقبت از دندانها

از اینرو  دارد یمنظم دهان را سالم نگه م ناتیمعا. دندانپزشک متخصص بهداشت دهان و دندان است

شدن، برای استفاده رایگان از  نام الزم است که با یک دندانپزشک نیز ثبت نام نمایید. پس از ثبت

   چ سی تو خود را در هر بار مراجعه، همرا داشته باشید. مدرک ا الزم است که خدمات دنداپزشکی
 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to-have-them/
https://www.nhs.uk/service-search/find-an-optician
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/opticians/visiting-an-optician/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist


  

 

 

 نحوه درخواست مدرک اچ سی تو بمنظور دریافت حمایت مالی در پرداخت هزینه های درمانی 

 

 پس از انجاماست. معموال  رایگان از خدمات درمانی داشتن این مدرک نشاندهنده اجازه استفاده شما

. اگر شما فاقد بشما داده میشود که مدت اعتبار آن شش ماه می باشد هندگی، این گواهیمراحل اولیه پنا

دسترسی به این فرم از  چ سی وان آنرا درخواست نمایید. پرکردن فرم ا با ، بایدگواهی هستیداین 

آن از پزشک عمومی و یا بیمارستان امکانپذیر است.  مستقیم درخواست طریق آنالین و یا  

 

چ سی تو ممکن است از شما خواسته شود که هزینه خدمات زیر را شخصا بدون داشتن گواهی ا

د:پرداخت کنی  

 

دندانپزشکیخدمات -  

مراقبتهای چشمی -  

هزینه های رفت و آمد-  

دارو -  

)موارد خاص( کاله گیس و محصوالت پارچه ای-  

 
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/help-with-health-costs/nhs-low-income-scheme-lis/ 

 

 دریافت دارو

بشما  آن دارو، نسخه شما توسط پزشک عمومی با نام دارو و نحوه استفاده تجویز به در صورت نیاز

بدون پرداخت هزینه ای دریافت  چ سی توارائه مدرک ا می توانید در داروخانه بامی شود که  داده

.کنید  

 

 وسایل جلوگیری از بارداری

رایگان می باشد. شما می توانید   "ی"خدمات بهداشت ملاز بارداری در  استفاده از وسایل جلوگیری

کلینک داروخانه و یا این وسایل و همچنین راهنمایی های الزم را در این زمینه از پزشک عمومی، 

 سالمت جنسی دریافت نمایید.

 

  برای دریافت کمکهای پزشکی باید به کجا مراجعه کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت زیر را می توانید استفاده کنید.کدامیک از خدما باید بدانید که در هنگام ناخوشی  

 

:در خانه در صورت داشتن خود مراقبتی  

احساس گیجی یا خماری             

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/help-with-health-costs/nhs-low-income-scheme-lis/


  

خفیف یا مریضی احساس ناخوشایند             

و یا گلو درد             

کردن سرفه             

 

خدمات بهداشت ملی وقتی که: ۱۱۱تماس با شماره   

نمی دانید چکار باید کرد             

سردرگمید             

دارید و راهنمایی و نیاز به کمک             

 

مراجعه به داروخانه در صورت داشتن:    

اسهال              

آبریزش بینی               

و سرفه های دردآور              

سردرد داشتن              

 

 مراجعه به دکتر عمومی وقتی که:

احساس مریضی می کنید              

حالت تهوع دارین              

گوش درد و از              

کمردرد رنج میبرید              

 

   :۹۹۹وادث و فوریتهای پزشکی و تماس با شماره بخش حمراجعه به  

وقتی که احساس خفگی               

دچارخونریزی شدیدی شده اید              

غش کردن بشما دست دادههوشیاری خود را از دست می دهید یا حالت               

 

مراقبتی در صورتیست که شما انتخاب خدمات پزشکی مناسب در صورت نیاز بسیار مهم است. خود 

 پزشکی از بیماری جزئی رنج می برید و می توانید بجای رفتن به دکتر عمومی از داروخانه راهنمایی

نیاز به  ی تماس برقرار کنید که جان کسی در خطر نبوده ولی در صورت ۱۱۱دریافت کنید. با شماره 

ش حوادث و فوریتهای پزشکی مراجعه فقط زمانی به بخ وی فوری پزشکی وجود دارد. راهنماییها

که در شرایط  زمانی تماس برقرار کنید  ۹۹۹همچنین با کنید که دچار حادثه شدیدی شده اید و 

 اضطراری شدیدی قرار گرفته اید. 
 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/ 

   

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/


  

 حفظ سالمت روان 

سفر به  طیشما در کشور خود و  یزا بیمسئله که تجربه آس نیدرک ا

از اهمیت بسیاری ، باشدگذاشته بر شما مخربی  ریتأث تواند یم انگلستان

، ترس و از دست دادن را تجربه بیآس انیپناهجو شتریببرخودار است.  

. بنابراین داشتن احساس استرس، اضطراب و نگرانی زمانی که کرده اند

امری طبیعی است.  ،منتظره تصمیم در مورد پرونده پناهندگی خود هستید  

 

و غمگین باشین. در چنین شرایطی  هاز کمبود انرژی رنج برد چار بی خوابی شده، ممکن است شما د

این حاالت طبیعی است. بسیار مهم است که در صورت نیاز، با شخصی در مورد احساسات خود 

 صحبت کنید. این شخص می تواند یک دوست باش و نه یک مشاور. 

 

شما نشان داد، الزم است که یک  و تاثیر خود را بر زندگی روزمرهیافت اگر این عالئم چند هفته ادامه 

، ناکغم و چه خوشحال احساس روحی ما، چه با دکتر عمومی خود بگیرد. برای صحبت کردن وقت 

این به آن معنا نیست که در چنین شرایطی شخص خوانده می شود.    "سالمت روان" در انگلستان 

اختالالت استرسی پس از داشتن اضطراب و رنج بردن از ویا دیوانگی شده است. اختالل روانی دچار

افسردگی از  همچنین اختصار پی تی اس دی نیز گفته می شود، و که به آن بطور تجربه حوادث ناگوار

برای حمایتهای    "ی"خدمات بهداشت ملدر وبسایت  در این مورد راهنماییهایی نیزموارد عادی است. 

و ارائه دهنده  این وبسایت همچنین مشخصات سازمانهای حمایت کننده. از شما ارائه شده است روحی

 صورت نیاز می توانید برای دریافتتلفنهای آنها را در اختیار شما می گذارد که در شماره و  خدمات

 کمک و راهنمایی، استفاده کنید. 

 

هستید، از درخواست پناهندگی خود گیری در مورد مهم این است که درزمانی که منتظر تصمیم 

در غیر این صورت ممکن این حاالت روحی بدون آنکه متوجه  ،انزواگری و عدم فعالیت پرهیز کنید

عبور از اقدام به  باید شما که ه کرده اند قویا معتقدندشوند. کسانی که این حاالت را تجرب ترباشید، وخیم

چه پناهجویان اجازه کار کردن در گرازسالمت عاطفی خود محافطت کنید.   این مرحله نموده تا بتوانید

تواند انگستان را ندارند، ولی شما می توانید وقت خود را با فعالیهای مفید و مثبت بگذرانید. این کار می

:عمل کنیدفعال باشید و به طرق زیرشمارا قوی و امیدوار نگه دارد.   

 

 با دیگران ارتباط برقرار کنید

تنها دراطاق خود نمانید. محل گردهم آیی پناهجویان و یا اجتماعات همزبانان خود 

به این طریق می توانید افراد زیادی را را در اطراف محل زندگیتان پیدا کنید. 

با مسئول رفاه کمپانی میرز تماس بگیریدبهتر است  برای اطالعات بیشتربیابید.   
 

 شرکت در فعالیتها

بشما کمک  شرکت در آنهاهای محلی فعالیتهای مختلفی را برنامه ریزی کرده اند که اری از گروهبسی

بشما اجازه ثبت  از ورودتان می کند فعال بمانید و چیزهای جدیدی نیز بیاموزید. بعد از گذشت شش ماه

انجام کار  همچنین شما می توانید شروع بهنام در کالج و شرکت در کالسهای مختلف داده می شود. 

آوردن تجربه ولی می توانند شما را در بدست بوده  مزد داوطلبانه نمایید. این گونه کارها بدون پرداخت

    د. نبرای شغل آینده، یاری ده

 

 

 فعال بمانید

و  ن، راه رفتن، رقصیدن، شنا کردن، فوتبال بازیهر فعالیتی که در طی روز انجام میدهید مانند دوید

 یا حتی انجام کارهای خانه، همگی می توانند شما را فعال نگه دارند.

 

 

 



  

ـ سیگار کشیدن زندگی سالم  

ما نقش مهمی در سالمت ما دارد. کشیدن سیگار شدیدا سالمت ما را بخطر می اندازد.  روش زندگی

بخطر می افتد. در این  نیزسالمت افرادی که غیرمستقیم دود سیگار را استشمام می کنند عالوه بر آن 

خطر سقط جنین، تولد نارس .  کشیدن سیگار در زمان حاملگی است آسیب پذیری کودکان بسیار میان

را افزایش میدهد.  و مرده بدنیا آمدن نوزادان  
 

https://www.nhs.uk/smokefree/help-and-advice/local-support-services-

helplines 
 

 

 

 

الکل –زندگی سالم   

مصرف بیش از حد الکل سالمت را بخطر انداخته و ریسک ابتال به برخی از سرطانها، بیماریهای 

الکل . وجود ندارد مصرف الکل ی" برای"مطمئن حد چیهکبدی و سکته مغزی را افزایش می دهد. 

.  در مورد مشکالت عبور از مشکالت زندگی تکیه کرد به آن برای نباید اعتیادآور است، بنابراین

 روحی خود با شخصی صحبت کنید و در صورت نیاز، کمک دریافت کنید. 
 

https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/ 

  

 

 

 

فعالیتهای فیزیکی –زندگی سالم   

 از داشتن فعالیت بدنی از آنجایی که می تواند ریسک ابتال به بیماریهای عمده ای چون سرطان، دیابت

و و بیماریهای قلبی را کاهش دهد، از اهمیت ویژه ای در حفظ سالمت برخوردار است.  افراد نوع د

 ییک ساعت از وقت روزانه خود را به فعالیهای فیزیکی بدنبزرگسال باید حداقل نیم ساعت و کودکان 

 ورزشی شرکت کنید و یا عضو باشگاهی برای اینکار حتما نباید در یک فعالیت اختصاص دهند. 

باال ببرد و به شوید، بلکه هر فعالیت بدنی که حرارت  بدن شما را افزایش دهد،  ضربان قلب شما را 

هد بود. کافی خوا، تنفس شما سرعت بخشد  

 
 

https://www.nhs.uk/live-well/exercise/  

 

 

 

 زندگی سالم – تغذیه

 

ه شما در حال حاضرفعالیت کمتری برای سالم زیستن تغذیه نقش مهمی را ایفا می کند. ممکن است ک

وزن خواهید  اگر میزان خوردن شما تغییری نکرده باشد، طبیعتا اضافه نسبت به قبل داشته باشید و

.  وزن زیاد شما را در خطر بیماریهای قلبی، دیابت نوع دوم و برخی از سرطانها قرار می دهد. داشت  

اد غذایی ارزان قیمت و فست مصرف بیش از حد شکر، نمک و چربی برای سالمت ما مضر است. مو

شامل شکر، چربی و نمک زیادی باشند. به همین  غذایی پایین بوده و ممکن است تاز نظر کیفی فودها

د.  نشو  مصرفنباید بطور مدارم دلیل   
 

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/ 

 
 

https://www.nhs.uk/smokefree/help-and-advice/local-support-services-helplines
https://www.nhs.uk/smokefree/help-and-advice/local-support-services-helplines
https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/
https://www.nhs.uk/live-well/exercise/
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/



