
 راغالست   هښته انګلستان 

 ستاسوصحت ته پاملرنه

 

 

 

 

 صحتد ماشومانو 

ستاسو که ماشومان مو واکسين شوي وی. بايد چې 

جی ستاسو د شوې وي نو د واکسين نه پاتې ماشوم 

شي. که سره اړيکه ونيول پی له طرفه به تاسو 

ورځی نه تر پنځه کالو ستاسو ماشوم اولی چيرې 

د صحي مرستي  سره پینو جی پورې عمر درلود 

 مراجعه کړي. ته لپاره ډاکټر او مشوري 
 -http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/nhs

vaccinations-and-when-to-have-them/ 

 

 د سترګو پاملرنه
د سترګو ډاکټر به . معاينه کول اړين دي منظمپه 

معاينه کړي او مناسبې چشمی او  ستاسو سترګې
درکړي. بهلينز  

ډاکټر به تاسو سترګو د  NHS په توګه مريض  

به مو وړيا وي.اړين عالج راجسټر کړي او   
http://www.nhs.uk/service-search/find-an-

optician 

http://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-

services/opticians/visiting-an-optician 

 

 
 غاښونو پاملرنه د

په منظم ډول تجربه لري او  ډاکټر غاښونو

صحت  هخول و دبه ستاسد غاښونو معاينه 

تاسو بايد د غاښونو ډاکټر سره وساتي.  منده

چې  .شئ مريض په توګه راجسټر NHSد

چې  واخلي HC2خپله  کله راجسټر شئ نو

 عالج مو وړيا دي.سئ وډاډه او
-search/find-http://www.nhs.uk/service

dentist-a 

 

 

 

 ډاکتر سره راجسټر شئ )جی پی (

صحي مرستي  وړاندې شويلطرفه  NHSتاسو کوالی شۍ د

جی پی ډاکټران،  په توګهکړي، د بيلګي په وړيا توګه ترالسه 

 خدمتونه.د زيږنتون روغتونونه او 

. د زر تر زره جی پی سره ځان راجسټر کړۍ تاسو بايد

 فورمه ډکه کړۍ. تاسو بايد يو راجسټر کيدو لپاره

ترالسه مرسته  ژباړونکي د که اړتيا وي تاسو کوالی شۍ

جی پی ډاکټر  که بيړني حالت نه وي تاسو کوالی شئ. کړئ

 صحت نرس يا ډاکټر سره د خپل سره اوګورئ، خو تاسو بايد

 په اړه اوګوری.

 آنالين د الرېد ټيليفون يا  لپاره بايد د جی پی سره د ليدنې

وخت اړينه ده چې په ليدنه لس دقيقې وي او  .وخت ونيسي

ليدنه  وکه په وخت نه شي رسېدالی نځان ورسوي او ليدنې ته 

 لغوه کړئ.مو 

د وخت واخلي. ليدنې  جال جال د يو غړې بايدد فاميل هر 

 وړيا مرستهنو اړتيا وي  د ژباړونکي که لپارهوخت اخيستو 

 شئ . اخيستې

په توګه کار مرستيال د  خدماتونو لپارهمتخصص جی پی د 

راجع متخصصينو ته پی تاسو نورو  د اړتيا په وخت جی کوي.

 کئ.

-register-to-http://assets.nhs.uk/prod/documents/how

refugees.pdf-and-seekers-asylum-gp-a-with 

 

 څکول سګرټ –ژوند سالم 

زيان رسوونکې روغتيا ته خورا  سګرټ څکوللري. لويا اغيزه باندې  روغتياپه  زموږ زموږ ژوند

ته ډير زيان رسوي. دي او ماشومانو هم زيان رسوونکې  باندې سګرټ څکولمستقيم توګه  په غير دي.

 .د زيږيدنې خطر زياتويزيګون او د مړ ماشوم ډير زيان رسوي او بي وخته  په حاميلګئ کې

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

 الکول –سالم ژوند 

ټکان او د زړه  ناروغي پيدا کوي ځيګراوسرطان د ته زيان رسوي او الکول څښل زموږ روغتيا ډير 

د مشکل وختونو ، نو شيالکول روږدي کيدی معلوم. دينه  مقدارڅښلو  . د مناسب الکولوزياتوي

ترې او مرسته  چا سره وغګي کئ د خپلو احساساتو په اړه تيريدو لپاره په الکولو تکيه مه کوئ.

 وغواړئ.

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

 فزيکي کارونه -فعاله اوسيدل

شکری ناروغي دوم ډول  ،سرطان مخه نيسي د مشال په توګه مهم دي او د ډيرو مرضونوفعاله اوسيدل 

اړتيا  ساعت. ياووکړي او ماشومان دقيقې فيزيکي ورزش بايد د ورځې ديرش لويان  او د زړه مرض.

زر ساه شو نو زر چې دي د زړه ټکان تيز  برخه واخلي، هر ځای کلب يا سپورټ کېنشته چې په 

 ګرم احساس کړئ.ځان واخلئ او 

/ell/exercisew-http://www.nhs.uk/live 

 خواړه –سالم ژوند 

او که اماغه خواړه لږ فعاله کئ( ناچاره )تاسو ډير په کور کې ناسته . لپاره خه خواړه اړين ديخه ژوند 

د زړه ناروغي، دوم ډول او زيات وزن  ستاسو وزن به زيات شي نو اوخري او په کور پاتې شي

 .پيدا کوي سرطان ناروغيشکری ناروغي او 

کمه  ارزانه خواړهاو  فوډفاسټ  خوره زيان رسوي.زموږ روغتيا ته خواړه  غوړبوره، مالګه او ډيره 

 بايد هر وخت ونخوړل شي. بوره، مالګه او غوړ خواړهګټه لري او 

/well-well/eat-http://www.nhs.uk/live 
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 ځان خوشاله ساتل

 درباندې کمه په وختانګلستان ته د راتلو کې او يا خپل هيواد شو که پوه چې  ده اړينه

تيره شوې وي. د صدمه يري او سختئ د  پناه غوښتونکو باندېډيری . صدمه تيره شوې وي

 .عادي خبره دهياو کولاحساس  او خفګان د تشويش په دوران کېپناه غوښتنې 

ژړل، په دې حاالتو کې دا او خفګان يا ، کمزوري احساسول کوئکوشش کولو خوب تاسو د

د اړتيا د خپل مشکل په اړه وغګي کئ او دا اړينه ده چې دي خبره ده. عاستونزې پيښيدل 

 شي. غوښتېنه هم  ملګرود  مسلکي خلکو سره سرهد  دا مرسته وغواړئ، په وخت مرسته

موږ وکړئ.ډاکټر ته رجوع نو خپل  يا هره ورځ ليدل کيږي دا نښې د څو اونيو تاسو کي که

انګلستان کې اعصابي ، دی ته خوشحاله که آيا دا خفه ديکوو،  څه احساسسره ځان 

کم ته چي صدمه، تشويش  کس ليونی دې.نه ده چې دا  معناد دې دا  ويل کيږي. ناروغي

په صفه  NHS د سره مرسته کولو لپارهتاسو ډير عام دي. پی ټی ايس ډی( هم ويل کيږي)

 لپاره اړيکه مرستيپه اړه توضيحات او ونو تاسو ته د سازمان چې معلومات هم شته. باندې

چې د  ده دا اړينه. ترې ترالسه کړيمرسته او مشوره چې اړيکه ورسره ونيسي او  درکئ

ال پسې  مو ځکه چې روغتيايي حالت به مه کينئ ګوښهوزګار او  پنا غوښتې په دوران کې

نو تاسو هم تشويقوي  ورباندې تير شوي وی مشکالتداسې هغه خلک چې شي. خراب ډير

که قابو کړئ.  اوباسئ او خپل احساساتدغسې ماحول نه زان ر کيداي شي څومره زچې 

نه ګټه واخلي او وخت نشته، خو بيا هم اجازه په انګلستان کې د کار پنا غوښتونکو ته څه هم

 وساتي. منده  روغ/صحتبه تاسو داسې کول کړئ ځکه چې يې تير مثبت 

 شروع وکړئ:مثبت فکر وکړئ او 

که کومه معلومات وکړئ خپله کوټه کې يوازې مه کينه.په  – کيدل نورو خلکو سره يوځای

ده داسې به ډير دوستان پيدا کړئ. ځکه چې  ستاسو په ژبه خبرې کويټولنه پيدا کړئ چې 

 بنسټ کارکوونکي نه معلومات وکړئ.خپل خيريه 

فعاله  تاکم چې  فعاليتونو لريمختلف دغه ټولنې ډيری  – مصروفه کيدل فعاليتونو کېپه 

په وړيا توګه شپږ مياشتې پس ته کولې شي چې  زده کولې شي.پکې شيان او نوي ساتي او 

مرستندويه کارونه هم  کولې شي چې په وړيا توګه ته. کم پوهنتون کې زدکړې وکړې

 اغيز وکړي.ه خ رهپه راتلونکي ډيستا  به کړې او داترسره 

بيلګي په توګه منډه، ، د څه فعاليتونو کوي دا ستا خوښه ده چې ته د ورځې – فعاله اوسيدل

 کول. او يا د کور کار فټبال وهل،المبو ګډا، مزل، 

 

 .کړئ سند ترالسه HC2لپاره ده  اقتصادي مرستېمصرف اوروغتيا  چې ده شئڅنګه کوالی 

هغه وخت  HC2 بايدتاسو له شئ. مرستي په وړيا توګه ترالسه کولی صحي تاسودا ښائی چې سند  HC2 ستاسو د

  که تاسو سره ورکول کېږي. لپاره ترالسه کړئ کمه چې د شپږو مياشتو کله چې تاسو لمړنی استوګنه درکړل شي

HC2 نه وي نو بايدHC1  او ډکه کړۍفورمهHC2 .يا د ځای آنالين د الرې او  تاسو کوالی شئ چې داترالسه کړئ

 به الندينېتاسو نه  لرئ نوسند نه کړئ، که دا سند ترالسه  HC2به تاسو  يا روغتون نه ترالسه کړئ. جی پی

 کيږي،مصارف اخيستل 

 .د درملو مصارفد سفر مصارف، د سترګو مصارف،  مصارف،غاښونو د

 

 مخنيوید حمل 

. تاسو کوالی شۍ کې وړيا دي NHSمخنيوی په حمل  د

يا ، درملتون/مارميسي حمل مخنيوی مشوره د جی پید 

 روغتيايي کلينيک نه ترالسه کړئ. جنسي

-search/other-http://www.nhs.uk/service

services/locations -health-services/sexual

Arch/1847 

 

 درملو ته څنګه السرې کولې شئ؟

خوړلو درمل د  ته پی تاسوجی  ستاسو شي کيداې

څه ډول درمل چې وليکي، او تاسو ته نسخه ووائ 

خپله نسخه مو اوخرئ. اوخرئ او په څه وخت يې 

 وفورمه وي ن HC2 که تاسو سرهويسئ. درملتون ته 

 درمل مو وړيا دي.

 

 کولي شئ طبي مرستې چرته ترالسه

 سم خدمت غوره کړئ، په وخت احساس کوئنا ارامه که 

  ( ټوخې، ستوني درد او ګريدلی زنګون، اثراتد شرابو څښلو نه وروسته /نيشهځان ساتنه) 

 NHS 111 ( ګډوډ، مرسته باوري، بې)غواړي؟ 

 ټوخې سره درد، سر درد(اسهال، پوزه بهيدل، ) کس مسلکي ودرمل 

  ،درد، مال درد(کول، غوږ کانګي/استفراک جی پی ډاکټر ) نا ارامه 

 A&E  خوده کيدل(بی ډيره وينه تلل، سا بندېدل، )  999يا 

ناروغي وي  هغه وخت وکړئ چې کله مو معمولي. ځان ساتنې انتخاب کړئسمه طبي مرسته غوره چې دا مهمه ده 

چې ژوند ته مو ډير خطر نه  لپاره طبي مشورې بيړني. جی پی نه مخکې درملتون/مارميسي ته مراجعه وکړئاو د 

بيړني حالت رجوع وکړئ او که ډير ته  A&Eي نو درسره شوي وکه جدي حادثه  .زنګ ووهئته  NHS 111وي نو

 زنګ ووهئ.ته  999وي نو

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

 

http://www.nhs.uk/service-search/other-services/sexual-health-services/locations%20Arch/1847
http://www.nhs.uk/service-search/other-services/sexual-health-services/locations%20Arch/1847
http://www.nhs.uk/service-search/other-services/sexual-health-services/locations%20Arch/1847
http://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/

