د روغتیایي او
ټولنیزو مراقبتونو
الرښود ته
السرسی

نومبر 2021

شمالي آیرلند ته ښه راغالست
پردي هېواد ته تلل یوه ستړې کوونکې تجربه وي .موږ تاسو
ته ځینې معلومات راټول کړي دي چې کېدی شي ستاسو لپاره
مفید وي .په دې الرښود کې د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو
د خدماتو او هغوی ته د السرسي د الرو چارو په هکله
معلومات موجود دي .موږ غوړو ډاډه شو چې تاسو ته خپلو
انفرادي اړتیاوو مطابق خدمات ترالسه کوئ .معموال د عامو
استوګنو لپاره د شمالي آیرلند د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو
خدمات وړیا دي .دا ستاسو په فردي حاالتو پورې اړه لري نو
ځکه کېدی شي ځینې خلک مجبور شي چې پرته له بېړنیو
روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو څخه ،د نورو خدماتو لپاره پیسې تحویل کړي.
موږ په شمالي آیرلند کې د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو د خدماتو او هغوی ته د مناسب السرسي
په هکله جزئیات چمتو کړي دي.

بدیل فارمټونه
دا سند په مختلفو فارمټونو او ژبو کې موجود دی او کولی شئ د غوښتنې په
صورت کې یې درالسه کړئ لکه ،د قومي اقلیتونو ژبې ،بریلي خط ،د اسانه
لوستلو فارمټ .MP3 ،که چېرې غواړئ دا سند په مختلف فارمټ یا ژبه کې
ترالسه کړئ نو لطفا د خپلې اتحادیې د مساواتو له رهبرۍ سره اړیکه ونیسئ (د
اړیکو د معلوماتو لپاره لطفا  1.3برخه وګورئ).
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 .1معرفي

1.1

روغتیایي او ټولنیز مراقبتونه ()NSC

په شمالي آیرلند کې د روغتیا ملي خدماتو ( )NHSته روغتیایي او ټولنیز مراقبتونه یا ( )HSCویل
کېږي HSC .په شمالي آیرلند د بحراني او بېړني وضعیت په صورت کې کې حاد خدمات وړاندې
کوي او همدارنګه د ټولنیزو مراقبتونو خدمات هم وړاندې کوي لکه په کور کې د مراقبتونو خدمات،
د کورنیو او ماشومانو خدمات ،د ورځني مراقبت خدمات او د ټولنیزو کارونو خدمات.
په شمالي آیرلند کې د روغتیایي او ټولنیزو خدمات  6اتحادیې موجودې دي چې د روغتیایي او
ټولنیزو مراقبتونو خدمات وړاندې کوي.
الندې نقشه د شمالي آیرلند پنځه منطقې ښیي .دې منطقو ته د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو د
اتحادیو ساحه ویل کېږي .په شمالي آیرلند کې اتحادیو د امبوالنس خدمات د شمالي آیرلند ټولې پنځه
منطقې تر پوښښ الندې لري.

1.2

د  HSCاتحادیې
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د د ټولنیزو او روغتیایي مراقبتونو د اتحادیې د مساواتو رهبري

1.3

028 95046567 :تلفون
07825 146432
:موبایل
orla.barron@belfasttrust.hscni.net

Orla Barron
د بېلفسټ
روغتیایي
د پالن جوړونې او مساواتو مشر
1st Floor, Admin او ټولنیزو خدماتو
اتحادیه
Building
Knockbracken
Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST BT8 8BH

02837 564 151 :تلفون
07552271620
:موبایل
cathy.lavery@southerntrust.hscni.net

Cathy Lavery د جنوبي ساحو د
روغتیایي او
د مساواتو د څانګې مشر
1st Floor ټولنیزو مراقبتونو
اتحادیه
Hill Building
St Luke’s Hospital
Loughgall Rd
ARMAGH
BT61 7NQ
Susan Thompson
د جنوب شرقي
ساحو د روغتیایي د مساواتو د برخې مدیر
او ټولنیزو
2nd Floor
مراقبتونو اتحادیه
Lough House
Ards Hospital
Newtownards
BT23 4AS

028 9151 2177 :تلفون
028 9151 0137 :پیغام
susan.thompson@setrust.hscni.net

028 82835278 :تلفون
028 82835345 :پیغام
jennifer.mayse@westerntrust.hscni.net
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 د مساواتوJennifer Mayse
د برخې مدیر
Tyrone & Fermanagh
Hospital
Donaghanie Road
Omagh
Co Tyrone
BT79 ONS

د غربي ساحو د
روغتیایي
او ټولنیزو
مراقبتونو
اتحادیه

د شمالي ساحو د Alison Irwin
روغتیایي او
د مساواتو د برخې مشر
ټولنیزو مراقبتونو Route Complex
اتحادیه
8e Coleraine Road
Ballymoney
Co Antrim
BT53 6BP
د شمالي آیرلند د
امبوالنس د
خدماتو اتحادیه

John Gow
د مساواتو او عامه ګډون مسؤل د
امبوالنس ریاست
Site 30, Knockbracken
Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST
BT8 8SG

028 2766 1377
تلفون:
موبایل/پیغام07825667154 :
alison.irwin@northerntrust.hscni.net
equality.unit@northerntrust.hscni.net

تلفون02890 400717 :
john.gow@nias.hscni.net
www.nias.hscni.net

ترجمانان

1.4

د تجارتي خدماتو د سازمان ) (BSOد
روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو د ترجمانۍ
خدمات هڅه کوي ترڅو هغو ناروغانو ته د
روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو السرسی آسانه
کړي چې په انګلسیي ژبه داسې خبرې نه شي
کولی لکه خپله اصلي یا دوهمه ژبه .د  BSOد
ترجمانۍ خدمات په مخامخ ډول ترجمانان چمتو
کوي ،دا په دې مانا ده چې ترجمان به د مالقات
په وخت کې په فزیکي بڼه حضور لري .دا
خدمات وړیا او قانوني دي ،دا ستاسو حق دی
چې په خپله ژبه کې مسلکي مرستې ترالسه کړئ.





دا خدمات په اونۍ کې  7ورځې په  24ساعته ډول فعالیت کوي.
ترجمانانو په مسلکي ډول روزل شوي دي او د ټولنې د ترجمانانو له خوا یې تأییدي او اعتبار
ترالسه کړی دی.
ترجمانان باید په هر وخت کې د خپلې  HSCآیډۍ نښان واغوندي.
ترجمانان د محرمیت د اصولو په احاطه کې محصور شوي دي.
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 کله چې د  HSCډاکټران درخواست وکړي ،ترجمانان به له مالقات څخه مخکې یوازې له
ناروغ/مشتري سره اړیکه نیسي ترڅو خپله حاضري تأیید کړي ،او یا د
مالقات په هکله مشخصې الرښوونې وړاندې کړي.
ترجمانان تل باید د خپلې معرفۍ د یوې برخې په توګه له مشتري

څخه د ترجمانۍ رضایت ترالسه کړي.
د غوښتنې په صورت کې به د درخواستونو اړونده عملیاتي ټیم هڅه

وکړي ترڅو په راتلونکي کې هم عین ترجمان تاسو ته چمتو کړي.

ستاسو ترجمان کوم کارونه ترسره کولی شي






دوه-ژبی اوسي او پوه شي چې څنګه ترجمه وکړي او خبرې اترې اسانه کړي.
دقیقه ترجماني وکړی شي (داسې نه چې تل لغت په لغت ترجماني وکړي ،باید د خبرو اترو
مکمله مانا او مفهوم ورسوي).
بېطرفه اوسي او د محرمیت اصول مراقات کړي.
باریکې کلتورې مسئلې معلومې کړي او د کلتوري یا ضمني مسائلو په هکله خبر وي.
د اړتیا په صورت کې مشتریان یا ناروغان نورو خدماتو ته رهنمایي کړي.

ستاسو ترجمان کوم کارونه نه شي ترسره کولی







د اوږدو او لویو اسنادو لیکلې ترجمه.
د مشتري د مشورو مطابق کار (دو-ژبی وکالت).
ستاسو پر ځای خبرې کول – هغوی یوازې کولی شي ستاسو خبرې ترجمه کړي.
د ماشومانو پالنه
د مشورو او ترانسپورت چمتو کول.
ستاسو د تلفون د نمبر یا د اړیکو د معلوماتو نشرول.

د ترجمان د ترالسه کولو لپاره درخواست
که چېرې د ژبې په برخه کې مالتړ ته اړتیا لرئ باید د راجستر او یا نوبت نیونې دفتر ته خبر
ورکړئ .غوره به دا وي چې مخکې له مخکې هغوی ته خبر ورکړئ ترڅو وکولی شي ستاسو د
خوښې په ژبه تاسو ته ترجمان پیدا کړي .کارکوونکي یا د راجستر کارمند به ستاسو لپاره ترجمان
وټاکي.

د تلفون له الرې ترجمه
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ځېنې وختونه د تلفون له الرې ترجمه ډېره مناسبه وي ،او یا کله چې مخامخ ترجمه امکان نه لري نو
باید دې ته اړتیا پیدا کېږي .د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو ډاکټران کولی شي د  Big Wordد
تلفوني ترجمانۍ د خدماتو له الرې تاسو ته د تلفون له الرې ترجمه وړاندې کړي Big Word .په
شمالي آیرلند کې د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو په مالقاتونو کې د تلفوني اړیکو له الرې د
ترجمانۍ خدمات وړاندې کوي .دا ترجمانان مسلکي او معتبر ترجمانان دي او د  BSOد روغتیایي
او ټولنیزو مراقبتونو د ترجمانۍ د خدماتو د کارکوونکو د چلند له کود سره سم پر مخ ځي.

1.5

د روغتیایي مراقبت درملنې ته په شرایطو برابرښت

په شمالي آیرلند کې د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو خدمات د هغو خلکو لپاره وړیا
دي چې د معمولي استوګن په حیث پېژندل کېږي ،دا په دې مانا ده چې له ډاکټر سره د
مالقات لپاره اړتیا نه لرئ چې پیسې تحویل کړئ یا صحي بیمه ولرئ .نظر ستاسو
شرایطو ته ،ځینې وخت کېدی شي اړتیا پیدا شي چې تاسو د ځینو روغتیایي خدماتو په
مقابل کې پیسې تحویل کړئ لکه د غاښونو درملنه او د سترګو په برخه کې روغتیایي مراقبتونه.
اصال دا چې تاسو باید پیسې تحویل کړئ یا نه ،دا ستاسو د درملنې په نوعې پورې اړه لري ،او په
دې پورې اړه لري چې آیا تاسو د شمالي آیرلند اوسېدونکي یاست او که یوازې د سفر لپاره دلته
راغلي یاست .که چېرې مو درملنه بېړنۍ وي او د بېړنیو مراقبتونو په څانګه ،په سیار کلنیک یا د
کوچنیو زخمونو په څانګه کې مو ترالسه کړې وي ،نو دا به ستاسو لپاره وړیا وي .کله چې بپه هغه
صورت کې چې تاسو یو داسې “معمولي” ناروغ نه یاست چې په شمالي آیرلند کې استوګنه کوئ یا هغه شخص نه یاست چې معالیت یا
استثنا شارئط پوره کړئ ،بییړنۍ درملنه چمتو کېږي ،له پالنې وروسته د یوه بستري ناروغ (هغه چې په روغتون کې بیستر دی) یا د یوه
بیروني ناروغ (هغه چې په روغتون کې نه دی بیستر) په حیث کېدی شي د مصارفو لپاره تادیه وکړي.

د هر روغتیایي ټیم د اړیکو معلوماتو ته السرسی

د بېلفست د روغتیایي او
ټولنیزو مراقبتونو اتحادیه

 ،Eileen Murphyروغتیاي او ټولنیزو مراقبتونو ته د
السرسي مدیر
تلفون 02895048408
eileenm.murphy@belfasttrust.hscni.net
accesshealthcare@belfasttrust.hscni.net
Sarah Craig, Access to Health and Social
Care Manager
تلفون 02896155436
sarah.craig@belfasttrust.hscni.net
accesshealthcare@belfasttrust.hscni.net
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د جنوبي ساحو د روغتیایي او
ټولنیزو مراقبتونو اتحادیه

 ،Brigid Quinnروغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو ته د السرسي
د ټیم مدیر ،SHSC ،د مالي چارو څانګهDaisy Hill ،
روغتون
تلفون02837565296 :
access.healthcare@southerntrust.hscni.net

د جنوب شرقي ساحو د
روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو
اتحادیه

د مالي ارزونې ټیم
تلفون028 44 513857 :

د غربي ساحو د روغتیایي او
ټولنیزو مراقبتونو اتحادیه

روغتیایي مراقبتونو ته د السرسي ټیم
 Altnagelvinروغتون
تلفون02871 345171 Ext 214959, 213052, :
 214436, 214960یا
 Southwest Acuteروغتون
تلفون028 6638 2000 Ext 255502 :

د شمالي ساحو د روغتیایي او
ټولنیزو مراقبتونو اتحادیه

 ،Melanie Sloanروغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو ته د
السرسي د ټیم مدیر
 Antrimروغتون
تلفون028 9442 4000 Ext 334271 :

 1.6څنګه کولی شئ  HSCته السرسی ولرئ؟
ستاسو روغتیایي کارت
خدماتو ته د السرسي لپاره تاسو باید له یوه عمومي ډاکټر ( )GPسره ځان
راجستر کړئ.
فامیلي ډاکټر ،چې عمومي ډاکټر یا  GPهم ورته ویل کېږي ،ټولو خدماتو ته د السرسي یوازینۍ الره
ده .ځینې  GPګان په انفرادي ډول دنده ترسره کوي ،او ځینې نور بیا د  GPیا د روغتیایي
مراقبتونو په مراکزو کې له نورو  GPګانو سره په ګډه دنده ترسره کوي.
شمالي آیرلند ته له راتګ سره سم ،پرته له دې چې د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو خدماتو ته اړتیا
پیدا کړئ ،باید دفعتا ځان له  GPسره راجستر کړئ.
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د راجستر لپاره باید د درخواست فورمه ډکه کړئ .دې فورمې ته  HSCR-1ویل کېږي .دا فورمه
په ګڼو مختلفو ژبو کې موجوده ده .فورمې ته د السرسي لپاره په دې لېنک باندې کلېک وکړئ -
http://www.hscbusiness.hscni.net/1814.htm
د  HSCR-1فورمه او د هغې ژباړل شویې نسخې له  GPیا د تجارتي خدماتو له سازمان ()BSO
څخه چې ستاسو د نوملیکنې څارنه کوي ،هم ترالسه کولی شئ .د هغوی د اړیکې معلومات په الندې
ډول دي:
د تجارتي خدماتو سازمان
Headquarters
2 Franklin Street
Belfast BT2 8DQ
تلفون(028) 9032 4431 :
د پیغام شمېره(028) 9053 5575 :
شکایاتComplaints.bso@hscni.net :
وېبسایټhttp://www.hscbusiness.hscni.net :
تاسو باید د درخواست فورمه ترالسه کړئ ،هغه ډکه کړئ او وروسته یې د خپل هویت د تثبیت له
اسنادو سره یو ځای خپل منتخب  GPته وسپارئ ترڅو په شرایطو برابرښت مو معلوم شي .ستاسو
اسناد به  BSOته ولېږل شي او هغوی به تاسو ته یو  GPتعیین کړي .وروسته به له  BSOڅخه
روغتیایي کارت ترالسه کړئ .دا کارونه کېدی شي تر اتو اونیو پورې وخت ونیسي .د روغتیایي
کارت ترالسه کول ستاسو لپاره وړیا دي .روغتیایي کارت ستاسو لپاره یو مهم سند دی؛ تاسو د
مختلفو خدماتو د ترالسه کولو زمینه برابروي.
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 .2ستاسو د روغتیا د ساتنې آپشنونه کوم دي؟
په یاد ولرئ چې مناسب آپشن انتخاب کړئ!
د ځان مراقبت
فارمسي
GP
د کوچنیو زخمونو څانګه
بېړني مراقبتونه
999

2.1

د ځان مراقبت

د ځان مراقبت د کوچنیو ناروغیو ،مرضونو او زخمونو د درملنې لپاره تر ټولو غوره الره ده .ځینې
معمولې ناروغۍ او ناراحتۍ کېدی شي د غیر نسخه یي درملو او ډېر استراحت له الرې تداوي شي
لکه دردونه ،ټوخی ،تبه ،د معدې ناآرامي او د ستوني درد .په یاد ولرئ چې که د دې ناروغیو
درملنه وکړئ او یا نه ،خو باالخره ښه کېږئ .د ځان د مراقبت ځینې ضروري موارد – الندې
درمل کولی شئ پرته له نسخې څخه ترالسه کړئ :پرستامول ،اسپیرین ،ایبپروفین ،د مایعاتو
مخلوطونه ،د هضمي نارغیو درمل ،پلسترونه او ترمامیترونه( .تل د قطي پر سر لیکل شوې
الرښوونې تعقیب کړئ).
که چېرې ال هم ځان ناروغ حس کوئ تاسو باید له خپل محلي ډاکټر یا  GPسره اړیکه ونیسئ.
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ستاسو د عمومي ډاکټر ( )GPیا د فامیلي
ډاکټر په هکله

2.2

محلي یا فامیلي ډاکټران ،چې عمومي ډاکټران ( )GPsهم ورته ویل کېږي ،د منطقې د خلکو د
روغتیا پالنه کوي او د مختلفو روغتیایي ستونزو د حل لپاره کار کوي .په شمالي آیرلند کې له 330
څخه زیات  GPډاکټران موجود دي.

2.3

د  GPیا کورني ډاکټر خدمات

 GPډاکټران مختلف خدمات وړاندې کوي لکه:










د مختلفو مسائلو په هکله روغتیایي مشورې
فزیکي معاینات
د عالیمو تشخیص
د درملو تجویز
روغتیایي زده کړې او روغتیایي معاینات
د واکسین تطبیق
د ساده جراحي عملیاتونو ترسره کول.
د اوږدمهاله یا مزمنو شرایطو په صورت کې د اوږدمهاله مراقبتونو وړاندې کول
ځینې  GPډاکټران په آنالین بڼه خلکو ته د مالقات وختونه ورکوي او یا د درملو د تکرار
مشوره ورکوي (د هغوی په کاري وېبسایټونو کې).

د  GPیا کورنۍ ډاکټر مسؤلیت لري چې تاسو سره مرسته وکړي او روغتیایي اړتیاوې مو پوره کړي ..که چېرې بل متخصص
ډاکټر ته اړتیا ولرئ نو هغوی به تاسو ته په دې هکله مشوره درکړي ،که چېرې اړتیا ولرئ ،نو
هغوی به ستاسو لپاره ټول اړین کارونه ترسره کړي .همدارنګه  GPبه ستاسو د درملو په هکله
تصمیم نیسي او کولی شي تاسو ته نسخې تجویز کړي.
تاسو کولی شئ د خپلې نوملیکنې په ځای کې له یوه  GPڅخه درملنه ترالسه کړئ .تاسو د یوه
مشخص  GPد لیدلو لپاره له مخکې حقوق نه لرئ .کله چې تاسو د  GPډاکټر سره ثبت شئ ،کېدی شي د  GPلخوا و
ارزول شئ او کېدی شي همېشه د ورته  GPسره سرو کار و نه لرئ ،که څه هم تاسو به د عمومي داخلي په څانګه یا  GPکې خپلې درملنې
ته دوام ورکوئ.

 2.4څنګه کولی شئ د  GPدرملنه ترالسه کړئ
په شمالي آیرلند کې له  330څخه زیات  GPډاکټران موجود دي .په خپله منطقه کې
 GPډاکټر ولټوئ  .Find a GP practice | nidirect -دا اړینه ده چې د خپلو
اساسي حقوقو په هکله پوه شئ:
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 تاسو حق لرئ چې د خپل جنسیت له ډاکټر څخه درملنه ترالسه کړئ
 پام مو وي چې هر وخت چې وغواړئ ،کولی شئ خپل  GPډاکټر تبدیل کړئ.

 2.5د  GPله خوا به څنګه ارزول کېږئ
د  COVID-19وبا له امله د  GPډاکټرانو په فعالیتونو کې یو څه بدلون راغلی دی .که چېرې له
 GPسره اړیکې ته اړتیا لرئ ،په حضوري ډول د هغه څانګې ته مه ځئ .بلکې د هغې پر ځای
لومړی زنګه ووهئ – د خپل  GPڅانګې ته زنګ ووهئ او ووایئ چې غواړئ له خپل  GPسره
خبرې وکړئ .ستاسو اړیکې اولویت بندي کېږي ترڅو د ناروغانو د درملنې د چارو د ترتیب په
هکله تصمیم ونیول شي .له  GPسره مالقاتونه به په ډېر احتمال سره مجازي وي ،یا د تلفون او یا د
ویدیویي اړیکې له الرې .همدارنګه کېدی شي  GPتصمیم ونیسي چې تاسو په حضوري ډول وویني.

 2.6په کور کې مالقاتونه
که چېرې ډېر ناروغ یاست او نه شئ کولی روغتیایي مرکز ته الړ شئ ،نو کېدی شي چې  GPد
مالقات لپاره ستاسو کور ته درشي .تاسو باید د دې کار د درخواست لپاره له خپل  GPسره په اړیکه
کې شئ .لکین ،تاسو نه شئ کولی په کور کې د مالقات لپاره ډېر اصرار وکړئ GP .یوازې هغه
وخت ستاسو سره په کور کې مالقات کوي کله چې و انګېري چې ستاسو روغتیایي شرایط د دې کار
غوښتنه کوي.

 2.7درمل/نسخه
که چېرې  GPتصمیم ونیسي چې تاسو باید درمل ترالسه کړئ ،نو هغه به ستاسو لپاره یوه نسخه
ولیکي او تاسو به یوې فارمسۍ/درمل جوړونې ته راجعه کړي ترڅو درمل مو ترالسه کړئ .د
"فارمۍ خدمات" برخه وګورئ.

 .3له کاري ساعتونو څخه د باندې خدمات
د  GPخدمات معموال له دوشنبه تر جمعې په هغه وختونو د السرسي وړ دي چې په مختلفو وختونو
کې د مرکز له خوا اعالنېږي .د شپې له خوا ،د اونۍ په پای کې او په عمومي رخصتیو کې کولی
شئ له کاري ساعتونو څخه د باندې خدمات ترالسه کړئ .که چېرې ډاکټر ته اړتیا ولرئ ،نو مرکز
به تاسو ته ووایي چې څنګه کولی شئ له کاري ساعتونو څخه د باندې خدماتو سره اړیکه ونیسئ.
ستاسو د ال زیاتو معلوماتو لپاره د مرکز په تلفون کې ثبت شوي پیغامونه ،او په دروازو باندې لګول
شوې اعالمیې موجودې دي.
له کاري ساعتونو څخه د باندې خدماتو ټول مراکز به د هغو ستونزو لپاره بېړني روغتیایي مراقبتونه
وړاندې کړي چې د  GPتر بیا راتګ پورې نه شي په تمه کېدلی .حتی که له کوم محلي مرکز سره
راجستر هم نه وئ ،هغوی به تاسو ته خدمات وړاندې کړي.
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د  GPڅانګې د بندوالي په صورت کې ،که چېرې بېړنیو روغتیایي مراقبتونو ته اړتیا ولرئ نو له
کاري ساعتونو څخه د باندې  GPبه ستاسو لپاره موجود وي .له کاري ساعتونو څخه د باندې GP
د اونۍ په ورځو ،شنبه ،یکشینه او عمومي رخصتیو کې د ماښام له شپږو بجو څخه په راتلونکي
سهار کې د  GPد څانګې تر بیا خالصېدو پورې فعالیت کوي .په یاد ولرئ چې لومړی له خدماتو
سره اړیکه ونیسئ .ډاکټر یا نرس به د تلفون له الرې معلومات درکړي او تاسو ته به ووایي چې آیا
د ډاکټر لیدلو ته اړتیا لرئ او که نورو خدماتو ته باید مراجعه وکړئ .د  GPڅانګه به ستاسو د
منطقې د اړیکې معلومات ولري.
کولی شئ له خپل محلي  GPسره د اړیکې له الرې له کاري ساعتونو څخه د باندې عاجلو GP
ډاکټران ته السرسی پیدا کړئ ،همدارنګه کولی شئ دې وېبسایټ ته مراجعه وکړئ
https://www.nidirect.gov.uk/articles/gp-out-hours-service

 3.1بېړني مراقبتونه یا د وړو زخمونو څانګه









د بیړنۍ پالنې یا سطحي ټپونو څانګه کولی شي ستاسو د هغو ټپونو درملنه وکړي چې بحراني نه دي ،لکه:

د باندنیو او الندې غړو زخمونه
د هډوکي ماتېدل ،تاوېدل ،پړسېدل یا زخمېدل
د خولې لګولو زخمونه – د انسانانو ،حیواناتو او حشراتو
د اور او اوبو له امله سوزېدنې
مکروبي تورم یا د زخمونو عفونت
د سر کوچني زخمونه
د پوزې د هډوکي ماتېدل او د پوزې خونرېزي
په پوزه یا سترګه کې د باندنیو توکو لګېدل

که چېرې تاسو او یا له  5کالو څخه لوی ماشوم له کوچنیو زخمونو څخه رنځېږئ ،کولی شئ د
کوچنیو زخمونو یوې څانګې ته مراجعه وکړئ .له  5کلنو څخه کوچني ماشومان باید د خپلې منطقې
د بېړنیو خدماتو څانګې ته بوځئ.

3.2

روغتونونه

ستاسو  GPکېدی شي تاسو د یوه روغتون یوه متخصص ډاکټر ته راجع کړي ،او یا کېدی شي د
بېړنیۍ درملنې د ترالسه کولو لپاره اړتیا ولرئ چې روغتون ته مراجعه وکړئ.
که چېرې ستاسو  GPد یوې ستونزې ستونزو ته رسیدګي نه شي کوالی ،نو تاسو به معموال روغتون
ته د معاینې ،درملنې ،یا متخصص مشاور ته راجع کیږئ.
که چېرې ستاسو  GPد ارجاع لپاره تابیه کوي ،دا پدې مانا ده چې هغوی تاسو د معاینې اور ارزونې
په موخه متخصص ته راجع کوي .تاسو به د روغتون یا کلینیک څخه یو داسې لیک ترالسه کړئ
چې د یو متخصص ډاکټر ته د مراجعې لپاره د مالقات بشپړ معلومات پکې درج وي .ډیری
متخصصینو ته مراجعې پرمهال ،ښائي په تمه پانې کېدل حتمي موضوع وي که تاسو نشئ کولی
ګډون وکړئ نو باید خپل مالقات لغوه کړئ .بیا به تاسو ته یوه نوې نیټه درکړل شي.
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متخصص به تاسو وګوري او ستاسو د روغتیا په اړه به تاسو سره وغږیږي .که اړتیا وه ،د د
معایناتو وړاندیز به وکړي .پدې صورت کې به تاسو د خپل روغتون څخه یو بل لیک ترالسه کړئ
چې د نیټې او وخت په اړه به پکې داسې معلومات درج وي چې تاسو د خپلو آزموینو ترسره کولو
پرمهال ورته اړتیا لرئ.

Northern Ireland New Entrants Service 3.3
)(NINES
بېلفسټ او جنوبي روغتیا او د ټولنیزې پاملرنې د باور روغتیایي مرکزونه د عامې
روغتیا د وزارت او د روغتیا او ټولنیزې پاملرې د پالوي سره په همکارۍ د بېلفسټ روغیتایي او ډ
ټولنیزې پامرنې روغتیایي مرکزونو او همدارنګه د جنوبي روغتیا او ټولنیزې پالنې روغتیایي
مرکزونو ته د نویو مراجعینو لپاره د نرسېنګ خدماتو څانګه رامنځ ته کړیې ده.
د دغو خدماتو له مخې د نویو راستنېدونکو ،پناغوښتونکو ،کډوالو او هغو تر هدف الندې ماشومانو
لپاره د نري رنځ د معایناتو په برخه کې ګڼ شمېر د مالتړ او هوساینې په برخه کې روغیتایي خدمات
چمتو کوي.
له دغو ځانګړیو خدماتو موخه دا ده چې ټولو نویو راستنېدونکو ته د معایناتو د ترسره کولو ،تعلیمي
زده کړې او هغو روغتیایي نښو په وړاندې کولو سره د هغوی مالتړ وکړي چې له مخې یې نورو
خدماتو ته الره هواروي .یو لړ کلینیکونو ته کېدی شي السرسی وشي ترڅو د هغو ناروغانو
روغتیایي ستونزې په نښه شي ،چې پدې کې د روغتیایي ارزونې او په روغتیا کې د بهبود روغتیایي
کلینیکونه BBV ،وینه او /IGRAد نري رنځ لپاره د  Quantiferonمعاینات ،او د هغو ماشومانو
لپاره د Mantoux/BCGکلینیکونه چې عمرونه یې تر  16کلونو ټیټ دي.
مشتریانو ته یو ډول عامه روغتیایي ارزونه وړاندې کېږي .د هغو هېوادونو د ناروغانو لپاره چې تر
لوړ ګواښ الندې دي ،د ساري ناروغۍ لکه د نري رنځ ،تور زېړي او  ،Cاو بالخره د اېډز
معایانات .د عمومي ډاکټر او د غاښونو خدماتو لپاره د نوملیکنې په برخه کې مرسته/مشوره ورکول
کیږي؛ نورو خدماتو ته د راجع کولو نښې یا عالئم.
د خدماتو عرضه:
 په بېلفسټ ټرسټ کې خدمات د د کلینیک له الرې یا ناروغانو په استوګنځي کې عرضه
کېږي .په ( )Southern Trustکې خدمات د کلینیک له الرې عرضه کېږي
 د مشتري په واک کې یو نوی پاسپورت د ( BHSCTچې دمګړۍ د کووېډ 19-له امله بنید
دی) ،په الره اچول شوی چې  GPته د نوم لیکنې د فورمې سره یو ځای استول کېږي
ترڅو په پروسه کې مرسته وکړي.
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د  16-0کلونو ماشومانو لپاره د مانټوکس /BCGد پروګرام[ ]1په الره اچول.
د عمومي ډاکټرانو/د غاښونو ډاکټر/نظری ډاکټرانو سره په نوملیکنه کې مالتړ.
روغتیایي معاینات.
د  BBVد وینې معاینات.
تخصصي خدمات په مستقیم ډول د راجع کولو له الرې رامینځته شوي لکه د جینیټو د
ادراري درملو کلینیک ،د نسایي والدي خدمات ،هیپاتولوژي ،د سینې معاینات ،د ماشومانو
انتاني ناروغۍ.
د سینې د ایکسرې لپاره سریع تشخیص دې ته الر هواروي چې په وخت سره د نري رنځ
تشخیص او د اړتیا په صورت کې د تحقیقاتو او درملنې لپاره په مربوطه برخه کې د سینې د
معاینې په موخه ارجاع.
د ناروغ/مشتري مدافع وکیل.
محرمه مرسته او مشوره

د شته خدماتو په اړه د نورو معلوماتو ،د کلینیک د وخت یا د راجع کولو لپاره،شمالي آیرلینډ ته د
نویو راستندېدونکو لپاره د خدماتو ادارې په الندې وختونو کې زنګ ووهئ:
 - Belfast Trustله دوشنبه تر جمعې په دغه شمېره95042830 )028( :
 - Southern Trustله دوشنبه تر جمعې په دغه شمېره37561370 )028( :

Urgent and Emergency Care Services 3.4
په شمالي آیرلنډ کې د د بیړنۍ او عاجلې پالنې خدماتي اداره د ناروغانو د اړتیاو په پوره کولو کې
رغنده رول لري .په هغه صورت کې نیژدې خپلوان وي ،دا مهمه ده چې د بیړنۍ او عاجې پالنې
ترمنځ په توپیر پاندې پوه شئ.
:Urgent Care or Minor Injuries Unit
یوه داسې ناروغي یا ټپ چې چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري خو ژوند ته تهدید نه وي .د شمالي
آیرلنډ په بیړنۍ پالنه کې الندې موارد شامل دي :د اونۍ په جریان کې عمومي تمرین ،د شپې لخوا او
په رخت ورځو کې د  GPخدمات ،درملتونونه ،د سطحي ټپونو څانګه ،د بیړنۍ درملنې مرکز،
عاجلې څانګې ( ،)EDsاو د شمالي آیرلنډ د امبوالنس خدمات () NIAS

 BCG ][1یو واکسین دی چې د نري رنځ د مخنیوي لپاره کارول کیږيBCG .د"Bacille Calmette-
"Guerinمخفف دی او د ډاکټر کالمیټ ( )Dr Calmetteاو ډاکټر ګورین ( )Dr Guerinپه نومونو چې یاد
واکسین یې جوړ کړئ نومول شوی دی
| 18پاڼه

د  – Phone First Serviceپه شمالي آیرلنډ کې ځینې
روغیتیایي او ټولنیز خدمات عرضه کوي دغه خدمات د ماشومانو په
ګډون د هغو ناروغانو لپاره اختصاص شوي دي چې ناوړه روغتیایي
حالت لري او په پام کې ده چې د هغو ناوغیو او ټپونو له وجې عاجلې
څانګې یا د بیړنۍ پالنې او درملنې مرکز ته واستول شي چې بیړنۍ
درملنې ته اړتیا لري خو ژوند ته یې جدي ګواښ متوجه نه وي.
کله چې تاسو د  Phone Firstخدماتو ته زنګ وهئ ،ستاسو او د
مقابل لوري روغتیایي وضعیت ارزیابي کېږي او داسې تابیاوې نیول
کېږي چې وکوالی شئ د خپلو اړتیاو مطابق ترټولو غوره خدماتو ته السرسی ولرئ.
تاسو کوالی شئ د ځان پالنې په برخه کې د تلفون اړیکې په اړه مشوره ترالسه کړئ ،د بیړنۍ پالنې
او درملنې په مرکز یا د کوچنیو ټپونو په څانګه او عاجله څانګه کې له مخکې ترتیب شوي مالقات ته
راجع شئ ترڅو د خپل  GPسره ووینئ.
د یوې جدي حادثې یا عاجل حال په صورت کې ،تاسو باید عاجلې څانګې ته مراجعه وکړئ یا 999
او یا هم  112شمېرې ته زنګ ووهئ
د خپلې سیمې د بیړنۍ پالنې یا سطحي ټپونو د پالنې خدماتو ته السرسی
د بېلسفټ د روغتیایي او
ټولنیزې پالنې خدمات

که چېرې تاسو عاجلې څانګې ته مراجعه کوئ ،نو تاسو به ستاسو
اړتیاو ته په کتو سره یا د بیړنۍ پالنې یا د بیړنۍ پالنې خدماتو ته
رهنمایي شئ.
لېنک:
عاجلې څانګې |د بېلفسټ د روغتیایي او ټولنیزو خدماتو اداره
)(hscni.net

جنوبي د روغتیایي خدماتو د  Phone Firstخدماتې اداره له دو شنبه تر جمعې د سهار له
 9amبجو د مازدیګر تر  6pmپورې چوپړ کوي
او ټولنیزې پالنې اداره
( 111 3 123 0300 :Phone Southern Health
111 3 123 0300 18001 :Text Relay
& Social Care
له دغو ساعتونو پرته په نورو وختونو کې تاسو باید د سطحي پټونو
)Trust
څانګې ته مراجعه وکړئ.
Link: https://southerntrust.hscni.net/phone-first/for-urgent-care
د سوېل ختیځ د روغتیایي
خدماتو او ټولنیزو پالنې
اداره ( South
& Eastern Health
)Social Care Trust

په سوېل ختیځ کې د درۍ ګوني روغتونونه عاجلې پالنې او د سطحي
ټپونو څانګې ته له ګڼ شمېر الرو کوالی شي السرسی ولري –
مهرباني وکړئ د هر روغتون لپاره الندې لېنکونه وګورئ:

| 19پاڼه

Lagan Valley - https://setrust.hscni.net/ourhospitals/hospital-3/emergency-department/lagan-valley-hospital
اولسټر (- https://setrust.hscni.net/our-)Ulster
/hospitals/ulsterhospital
Downe - https://setrust.hscni.net/our/hospitals/downehospital
د  Phone Firstد اړیکو وسیلې
د لوېدیځ د روغتیایي
خدماتو او ټولنیزې پالنې د تلفون6000 020 0300 :
د پیغام استولو شمېره(5152 240 0870 :)Text relay
خدماتو اداره
لېنک:
https://westerntrust.hscni.net/services/emergency/department-and-urgent-care-services/phone-first
د شمال د روغتیایي
خدماتو او ټولنیزې پالنې
اداره

د  Phone Firstد خدماتو اړیکې:
تلفون123 1 123 0300 :
د پیغام استولو شمېره123 1 123 0300 18001 :
همدارنګه کوالی شئ دغې ادارې سره د Interpreter Now App
له الرې هم په اړیکه کې شئ.
لېنک:
د عاجې څانګې او سطحي ټپونو د څانګې لپاره د ’‘Phone First
نوي خدمات – د شمال د روغتیایي خدماتو او ټولنیزې پالنې اداره
()hscni.net

پورتنۍ ټولې پتې کېدی شي بدلون وکړي ،نو که چېرې په شک کې یاست او بیړنۍ پالنې ته اړتیا
لرئ همېشه عاجلې څانګې ته د مراجعې په موخه وېپاڼې ته مراجعه کوئ.
بیړنۍ پالنه:
ژوند ګواښوونکې ناروغۍ یا حادثې چې بیړنۍ جدي پالنې ته اړتیا لري.
بیړنۍ پالنه دمګړۍ په هغو روغتونونو کې چمتو کېږي چې د  1او 2
نوعې عاجلې څانګې لري او د شمالي آیرلنډ د امبوالنس خدماتو تر پوښښ
الندې دي.

3.5

جدي حادثې او بیړنی حات
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د جدي حادثې پرمهال یا په بیړني حالت کې تاسو باید عاجلې څانګې ته مراجعه وکړئ یا کوالی شئ
د عاجلو خدماتو لپاره  999یا  112شمېرو ته زنګ ووهئ – د امبوالنس عاجل خدمات باید د هغو
حقیقي بیړنیو حاالتو لپاره وي چې د فرد ژوند تر ګواښ الندې وي .که چېرې تاسو واقعا امبوالنس
ته عاجله اړتیا لرئ ،نو تاسو یا ستاسو په نمایندګۍ بل څوک باید  999یا 112شمېرې ته زنګ
ووهئ او کله چې له تاسو څخه د تلفون د ځواب ویونکي لخوا پوښتنه کېږي چې کوم ډول خدماتو ته
اړتیا لرئ ،نو تاسو یې باید په ځواب کې د “امبوالنس” خدمات ووایئ.
وروسته به تاسو د امبوالنس د څانګې سره وصل شئ چې له تاسو څخه به الندې پوښتنې مطرح
کړي:
 د اړیکې نیوونکي د تلفون شمېره:
 د پېښې ځای
 د پېښې ډول یا ماهیت
که چېرې مناسبه وه ،نو په بیړه به یو امبوالنس در واستول شي.

3.6

که چېرې په انګلیسي ژبه نه پوهېدئ نه څه به کېږي?

که چېرې په انګلیسي ژبه نه پوهېدئ ،د امبوالنس د خدماتو اداره کوالی شي په
چټکۍ سره یو معتبر ژباړونکی د تلفون له الرې حاضر کړي ترڅو یو د بل په
خبرو سره پوه شئ.
تلفوني اړیکو ته ځواب ویونکي:
 په کال کې  365ورځې ،په اونۍ کې  7ورځې د  24ساعتونو لپاره د السرسي وړ دي.
 په مسلګي توګه روزل شوي او په شرائطو برابر ژباړونکي
 Big Word ته د تلفون کولو له الرې چمتو کېدی شي.
تلفوني اړیکو ته ځواب ویونکي به:





په دوه ژبو تسلط لري او پوهېږي چې څنګه ترجماني وکړي او د افهام او تفهیم لپاره زمینه
برابره کړي
فصېحه ترجماني کوي
بې طرفه وي او محرم موارد به نه افشا کوي.
ستاس په ځای خبرې نه کوي – بلکه ستاسو خبرې به ترجمه کوي.

 3.7ستاسو لومړیتوبونه څه دي؟
د تلفوني اړیکو ځواب ویونکی به له تاسو څخه اضافي پوښتنې وکړي ترڅ وکوالی شي ستاسو د
روغتیایي حالت د شدت او اړتیا وړ مرستې ارزونه وکړي.
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د امبوالنس څانګې ته تلفوني اړیکه ستاسو روغتیایي حالت او د نورو کسانو د اړتیاوو شدت ته په
کتو سره په لومړیتوبونو کې نیول کېږي.

 3.8امبوالنس ته د انتظار په صورت کې تاسو څه کولی شئ؟
حالت ته په کتو سره ،د تلفوني اړیکې نیوونکش شخص ښائي تاسو سره په کرښه کې په تمه پاتې شي
ترڅو تاسو ته په هغه موده کې ځانګړیې سپارښتنې وکړي چې د امبوالنس لپاره په تمه یاست.
په دغو مشورو کې کېدی شي الندې موارد شامل وي:





ناروغ په مناسب حالت کې پرېیستل
د ناروغ د ساه اخیستو د الرو پاکول
د وینې له ضایع کېدو څخه مخنیوی
د ( CRCپه قلب باندې فشار واردول) ترسره کول.

 3.9څه باید وکړئ که چېرې امبوالنس تر ټولو غوره انتخاب نه وي؟
کېدی شي له وړاندې شویو معلوماتو څخه دا معلومه شي چې په حقیقت کې ستاسو روغتیا حالته ته د
رسیدګۍ لپاره امبوالنس ته اړتیا نشته .په دا ډول شرائطو کې ،د امبوالنس څانګه کېدی شي تاسو د
مدیریت په مرکز کې یوه داسې ډاکټر ته راجع کړي چې ستاسو د ناروغۍ په تړاو تاسو ته مشوره
درکړي.
په ځینو حاالتو کې د امبوالنس څانګه ښائي تاسو د روغتیایي او ټولنیزو پالنې خدماتو ته راجع کړي
ترڅو ستاسو اړتیاوو پرته له دې چې عاجلې څانګې ته حضور راوړئ رسیدګي وکړي.

 3.10تاسو ته به څوک واستول شي؟
په شمالي آیرلند کې د هغو بیړنیو حاالتو پرمهال چې ژوند ته ګواښ وي ،معموال خلک تمه لري چې
یو دوه کسیزه امبوالنس ور واستول شي .پدې توګه  NIASد بیړنیو حاالتو له هغو مرسته
رسوونکې څخه مؤثره استفاده کوي چې په موټر کې هغوی ته ورسېږي .دغه وسائط په داسې حیاتي
او ژوند ژغورونکو تجهیزاتو مجهز دي چې ښائي تاسو په بیړنیو شرائطو کې ورته اړتیا ولرئ.
موټر کولی شي د پېښې ځای ته په چټکۍ سره ورسېږي او د ډاکټر سره د په وخت درملني په برخه
کې مرسته وکړي.
همدارنګه یو امبوالنس به سیمې ته ډاکټر سره د اضافي مرستې په موخه واستول شي او عاجلې
څانګې ته د ناروغ په رسولو کې به مرسته وکړي.
له تاسو څخه به ستاسو د نامه ،آدرس ستاسو د روغتیایي ستونزې په اړه پوښتنې وکړي .تاسو ته به
په ممکن ژر فرصت سره امبوالنس واستوي .خدمات وړیا دي.

| 22پاڼه

امبوالنس به تاسو د روغتون عاجلې څانګې ( )EDته واستوي چېرې چې یو ډاکټر به تاسو معاینه
کړي .یو ځل بیا یادونه کوو چې دغه درملنه وړیا ده.
د روغتوني خدماتو لېست په الندې ډول دی:





عاجله څانګه – چې  24ساعته د عاجلې درملنې خدماتو عرضه کوي
د بستري ناروغانو خدمات – چې عملیات ترسره کوي یا درملنه کوي او د یوې یا ډېرو شپو
لپاره په روغتون کې ناروغ ته بستر چمتو کوي.
ورځني خدمات – چې کوچني عملیاتونه او څېړنې ترسره کوي او په عین ورځ ناروغ
فارغوي.
د بیروني ناروغانو یا او پي ډي خدمات – متخصصو ډاکټرانو د پالنې مسلکي اشخاصو (لکه
نرسانو او د ځانګړیو روغتیایي چارو مسلکي اشخاصو) ته مراجعه.

 3.11د مرستندویه شخص له رسېدو وروسته څه پېښېږي؟
له ارزونې او ناروغ ته له ممکنه درملنې وروسته مرستندویان ښائي الندې پرېکړې وکړي:






په عاجله څانګه کې او د امبوالنس خدماتو ته د اړتیا پرمهال اضافي درملنه اړینه ده
په عاجله څانګه کې اضافي درملنې ته اړتیا ده خو د امبوالنس خدماتو ته اړتیا نشته
اضافي درملنې ته اړتیال نشته او ناروغ کوالی شي په کور کې پاتې شي
کېدی شي ناروغ د روغتیا پالنې کومې بلې تخصصي مرجع ته راجع کړی شي چې
روغتیایي او د ټولنیزي پالنې خدمات لکه  GPیا حوزوي د نرسېنګ خدمات ولري
کېدی شي ناروغ متخصص ډاکټر او نور هغو مناسبو درملیزو مرکزونو ته راجع شي
روغتیایي او پالنیز خدمات عرضه کوي.
پا یاد ولرئ – چې امبوالنسونه د واقعي عاجلو پېښو لپاره وساتئ/استفاه کړئ

 .4نور ټول غیره خدمات

 4.1د نسائي والدي خدمات
که چې تاسو تکل لرئ چې ماشوم ولرئ یا فکر کوئ چې مېندواره یاست ،نو تاسو باید سمالسي د خپل فامیلي ډاکټر سره په اړیکه کې شئ..
ستاسو فامیلي ډاکټر کولی شي ستاسو د مېندوارۍ یا باردارۍ تائیدي وکړي ،د والدت څانګې ته مو معرفي کړي او د روغتیایي مشورې

وړاندیز یا غوښته وکړي ..همدارنګه تاسو خپله هم کوالی شئ د نسائي والدي خدماتو ته د تلفون یا ایمېل له
الرې او یا هم په آنالین ډول د فورمې د ډکولو له الرې مراجعه وکړئ.
قابلې ستاسو د نوي زېږېدلي ماشوم د پالنې په برخه کې مسلکي روزنه ترالسه کړیې او کوالی شي
تاسو سره د زېږون د ډول او ځای په اړه په تصمیم نیولو کې مرسته وکړي .هغوی په روغتونونو او
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ټولنه کې پدې برخه کې کار کوي .هغوی ستاسو پالنه کوي او د مېندوارۍ په موده کې به تاسو سره
له زېږون مخکې ،د زېږون پرمهال او له زېږون وروسته تر  28ورځو پورې مرسته کوي .د ټولنې
قابلې به راغوښتل کېږي ترڅو له زېږون وروسته تاسو او ستاسو نوی زېږېدلی ماشوم وګوري او ډاډ
ترالسه کړي چې هر څه سم دي .قابله به وروسته له هغې چې تاسو خپله کور ته ځئ ،تاسو سره
ستاسو په خپل کور کې ویني .تاسو اړتیا نه لرئ چې ځان لپاره ډاکټر سره د لیدو لپاره مالقات چمتو
کړئ ،بلکه دغه کار به ستاسو لپاره روغتون خپله ترسره کوي.

 4.2روغتیایي کتونکي/معاینه کوونکي
روغتیایي کتونکو د ټولنې د عامې روغتیا او نرسېنګ په برخه کې هغه روزل شوي متخصصین دي
چې د روغتیا او هوساینې په ټولو برخه کې د کورنیو او ماشومانو سره مرسته او مالتړ کوي.
هغوی به ستاسو د ماشوم له زېږون  10یا  14ورځې وروسته تاسو په کور کې ګوري .له دې
وروسته به د معاینې یا کتلو کچه د کورنۍ د کورنۍ له روغتیایي ارزونو د ترالسه شویو پایلو له
مخې مشخصېږي .روغتیایي کتونکي به ستاسو د ماشوم روغتیا او وده تر هغې پورې ګوري ترڅو
ښوونځي ته چمتو شي .همدارنګه هغوی به کورنیو ته په ټولو روغتیایي چارو لکه له مېنداورۍ
مخکې ژور خفګان ،خوب ،تغذیې ،وکسینو ،او د چلند د مدیریت په برخه کې مالتړ او مرسته چمتو
کوي .که چېرې ساسو ماشوم کومه روغیایي ستونزه لري نو روغتیایي کتونکی به ماشوم د نورو
معایناتو او درملنو لپاره راجع کوي.

 4.3د کورنیو د تنظیم خدمات
د کورنیو د تنظیم خدمات د اوالد د مخنیوي او د رحم د معاینې ،او همدارنګه د جنسي روغتیا په
برخه کې معاینات ،مشوره او درملنه وړاندې کوي.
دغه خدمات د سیمې د فامیلي پالنګذارۍ د کلینکونو او ځینې فامیلي ډاکټرانو لخوا چمتو کېږي.
تاسو کولی شئ له خپل  ( GPفامیلي ډاکټر) ،قابلې یا روغتیاي کتونکي څخه د کورنۍ د پالنګذارۍ د کلینیکونو په اړه نور معلومات ترالسه

کړئ .د کورنیو د تنظیم خدمات وړیا او په ټوله کې محرم دي.
د کورنیو دتنظیم ټولنه () له دوشبنه تر جمعې د سهار له  9.00 amبجو د مازدیګر تر  5.00 pmد
( )0845 122 8687شمېرې له الرې د سیمه ئیزو تلفوني مکالمو د نرخ په اساس تلفني خدمات
چمتو کوي چې د ګڼ شمېر جنسي-روغتیایي موضوعاتو په اړه معلومات او مشورې وړاندې کوي.

 4.4نور د جنسي روغتیا خدمات
هغه کلینیکونه چې د جنسي مقاربت له الرې د ناوغیو د انتقال په برخه کې تخصص لري ،د تناسلي-
ادراري طبابت ( )GUMاو د جنسي روغتیا د کلینیکونو په نامه یادېږي .تاسو کولی شئ د خپلې
سیمې د کلینیک شمېره د ( GUMتناسلي ناروغیو د درملنې د څانګې) ،د جنسي اړیکو د ناروغیو د
څانګې ( )STDاو د ځانګړیو یا جنسي روغتیا د کلینیکونو د تلفون د شمېرو له کتابچې څخه ترالسه
کړئ .تاسو خپله هم کولی شئ یادو کلینیکونو ته مراجعه وکړئ ،چې:
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 وړیا او محرم دي  -ستاسو له اجازې پرته به له هېجا سره اړیکه و نه نیسي ،حتی ستاسو د
 GPسره ،او دغه کلینیکونه د هر چا په مخ خالص دي (پرته له دې چې د هغوی سن،
جنسي ماهیت او داسې نور په پام کې ونیول شي).
په خپله سیمه کې د  GUMیا جنسي روغتیا د کلینیک د پیدا کولو لپاره مهرباني وکړئ په دغه لېنک
باندې کلېک کړئhttps://www.sexualhealthni.info/gum-clinics-northern- :
ireland

 4.5ټولنیز کارکونکي
ټولنیز کارکونکي هغو خلکو ته مشوره او مالتړ چمتو کوي چې مختلفې اجتماعي اړتیاوې لري .په
دې کې به اړیکې ،الکول یا د کورنۍ ستونزې ،معلولیت ،عامه روغتیا او رواني روغتیایي مسلې او
د ماشوم ساتنه شامل وي.
دا خدمت له ماشومانو تر لویانو پورې ټول عمرونه رانغاړي .ټولنیز کارکونکي د مشرانو په خدمات
کې وي ،د زړو خلکو اړتیاوې تر څارنې الندې نیسي ،د فزیکي یا د زده کړې معیوبیت لرونکي
خلک یا د رواني روغتیا اړتیاوې ارزوي .دوی به له خلکو سره کار وکړي ،ترڅو د دوی د ژوند د
الرو په ټاکلو او له کورنۍ او ټولنې سره د مطلوبو پایلو ترالسه کولو لپاره د دوی مالتړ وکړي.
ټولنیز کارکونکی کېدای خدماتو یا سرچینو ته د السرسي په برخه کې د ارزول شوې اړتیا د پایلو د
یوې برخې په توګه مرسته وکړي ،لکه په کور کې پاملرنه او مالتړ ،د ورځې پاملرنه ،د مهالي وقفې
یا د استوګنې یا د نرسنګ کور پاملرنه .ټولنیز کارکونکي له خلکو سره مرسته کوي چې د دوی په
ژوند کې له دردناکې پیښې وروسته الره پیدا کړي او د دوی د حل الرو په ټاکلو کې یېمالتړ وکړي.

 4.6د ماشومانو او لویانو د ساتنې خدمتونه
داسې شرایط شته چې ټولنیز کارکونکي باید السوهنه پکې وکړي ،ترڅو ماشومان یا لویان له زیان او
ناوړه ګټه اخیستنې څخه خوندي کړي .په شمالي آیرلنډ کې ټولنیز خدمتونه قانوني دنده لري ،د هغو
کسانو ساتنه کړي چې په خطر کې دي یا زموږ په ټولنه کې د ناوړه چلند تجربه لري.
که تاسو د ماشوم د خوندیتوب یا هوساینې په اړه کومه اندیښنه لرئ ،یا تاسو فکر کوئ چې دوی
کېدای شي د زیان له ګواښ سره مخامخ وي ،مهرباني وکړئ د الندې شمیرو په کارولو سره د ماشوم
پاملرنې ګیټ وے( )getwayټیم سره اړیکه ونیسئ:
د بیلفسټ اتحادیه:
شمالي اتحادیه:
لویدیځه اتحادیه:
سویل ختیځ باور:
جنوبي اتحادیه:

7000 9050 028
1234333 0300
4090 7131 028
1000300 0300
7837745 0800
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که تاسو د یو بالغ د خوندیتوب یا هوساینې په اړه کومه اندیښنه لرئ ،یا تاسو فکر کوئ چې دوی
کېدای شي د زیان له ګواښ سره مخ وي ،مهرباني وکړئ د الندې شمیرو په کارولو سره د بالغ ساتنې
خدماتو سره اړیکه ونیسئ:
د بیلفاسټ باور:
شمالي باور:
لویدیځ باور:
سویل ختیځ باور:
جنوبي باور:

95041744 028
3659 9441 028
82835960 028 /71611366 028
92501227 028
4423 3756 028

له دفتري ساعتونو څخه بهر د لویانو یا ماشومانو لپاره د بیړني ټولنیز کار خدمت سره اړیکه پینګولی
شئ9999 9504 028 :
په بیړني حالت کې د شمالي ایرلنډ د پولیسو خدمت ()PSNIسره هم کولی شئپه دې شمېره اړیکه
ونیسئ.۹۹۹ :

 4.7د رواني روغتیا خدمتونه
که چېرې تاسو کومه رواني ستونزه لرئ ،نو لومړی باید د خپل فامیلي ډاکټر سره ووینئ ..دوی به ستونزه وارزوي او یا به
درمل چمتو کړي ،ستاسو حالت به وڅاري ،که اړتیا وي کېدای شي تاسو یو متخصص ته ورشئ ،د
بیلګې په توګه رواني ډاکټر ،رواني پوه یا مشاور .ستاسو فامیلي ډاکټر کولی شي د ځانګړیو موضوعاتو په اړه تاسو یه
مالتړي ټیم ته معرفي کړي ..له هغه ځایه چې نور کسان لکه ،ډاکټر ،ټولنیز کارکوونکی ،یا د کورنۍ غړي ستاسو په دوسیه کې دخیل دي،
ستاسو فامیلي ډاکټر کېدی شي هغوی سره په تعامل کې و اوسي ترڅو تاسو ته تر ټولو غوره درملنه چمتو کړي ،پالنه او مالتړ چمتو کړي.

 4.8د معلولیت لرونکو خلکو لپاره خدمتونه
په ټول شمالي ایرلنډ کې د معلولیت لرونکو خلکو اړتیاوې( زده کړې ،ذهني ،فزیکي ،او حسي
معلولیتونو په ګډون) ،او د دوی کورنۍ یا پالونکو ته د روغتیا او ټولنیزو پاملرنې یو لړ خدمتونه
وړاندې کیږي .په دې کې ارزونه ،مشوره ورکول ،د ورځني ژوند سره مرسته او د متخصص
تجهیزاتو چمتو کول ،او همدارنګه بیا رغونه ،مدافع او د آراممېپاملرنې خدمتونه شامل دي.
ستاسو فامیلي ډاکټر به وکولی شي تاسو د هغو خدماتو په اړه نور معلومات چمتو کړي چې د السرسي وړ وي.

 4.9متحد روغتیایي متخصصین
د اتحادیې روغتیایي متخصصین ( )AHPsهغه ډله ییز لقب دی چې  12مسلکي ډلو ته ورکړل
شوی:
 د خوړو پوهنه
 مسلکي درملنه
 د وینا او ژبې درملنه
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فزیوتراپي(د بدن درملنه)
پوډایټري( دپښو درملنه)
مصنوعات او ارتوتیکس(جراحي)
اورتوپټیک
پیرامیډکس(کمکي ډاکټر)
راډیوګرافي
د هنري حرکاتو له الرې درملنه
د تیاتري حرکاتو له الرې درملنه
د موسیقۍ درملنه

 AHPsله ټولو ځانګړتیاوو او هر عمر لرونکو سره کار کوي .د هغوی ځانګړي مهارتونه او تخصص
کوالی شي خلکو سره د الندې موادو په برخه کې د پام وړ مرسته وکړي:






د هغوی د حرکت او ګرزېدا ستونزې تر پورښښ الندې ونیسي
د هغوی هغه ستونزې تر پوښښ الندې ونیسي چې د نابینایۍ له امله ورسره مخ دي
د هغوی په تغذیه کې بهبود رامنځ ته کړي
د هغوی د ارتباطاتو په برقرارولو کې بهبود رامنځ رامنځ ته کړي
د ورځینو مهارتونو په برخه کې هغوی ته ډاډ په برخه کړي

 AHPsپه ګڼ شمېر برخو لکه په روغتونونو ،د خلکو په کورونو ،کلینیکونو ،د جراحۍ په څانګو او
ښوونځیو کې فعالیت ترسره کړي.
هغوی د روغتیا او ټولنیزې پالنې د همکارانو په مشارکت په ابتدائیه ،متوسطه ،او د ټولنیزې پالنې په
مرکزونو ،او همدارنګه د په بې مستقلو او داوطلبانه سکتورونو کې فعالیت کوي.

4.10

د ښوونځي نرس

د ښوونځي نرس به د ټولو هغو ماشومانو لپاره په د ابتدائیه او متوسطه ښوونځیوو په
لومړیو کلونو کې د عامې روغتیا په برخه کې ارزونه ترسره کړي .له تاسو څخه به په
نورمال ډول دعوت وشي چې د نرس سره په دغو ناستو کې حضور ولرئ ترڅو ستاسو د
ماشوم د روغتیا او ودې په اړه بحثونه ترسره شي .په دې کې به د سترګو ،غوږونو ،قد ،او د بدن د
جسامت د شاخص اړونده واکسینونه شامل وي .که چېرې ستاسو ماشوم روغتیایي اړتیا لري ،د
ښوونځي نرس به پدې اړه د والدینو یا پالونکو سره خبرې وکړي او کېدی شي ماشوم د نورو
آزموینو او درملنو لپاره راجع شي.
که چېرې اړتیا لرئ چې د ښوونځي د نرس سره په اړیکه کې شئ کوالی شئ د خپل ماشوم په ښوونځي کې یې غوښتنه وکړئ.

 4.11په ماشمتوب کې د واکسینو د تطبیق پروګرام
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د واکسینو تطبیق له ګڼ شمې ناروغیو مثال شري څخه د ماشوم د ژغورنې لپاره ترټولو غوره او
خوندي الر ده.
یو نوی زېږېدلی ماشوم معموال د زېږون په 8مه اونۍ کې خپل لومړنی واکسین ترالسه کوي .دغه
معلومات به تاسو ته د عمومي داخلې ( )GPپه څانګه کې درکړل شي ..پدې کې یو لړ تزریقات یا پیچکارۍ تطبیقېږي
ترڅو ستاسو ماشوم خوندي کړي ،نو دا مهمه ده چې دغه موده بشپړه کړئ.
که چېرې کوم واکسین قضا کېږي ستاسو ماشوم کوالی شي بیا هم هماغه قضا شوی واکسین تطبیق
کړي حتی که له اوږدې مودې وروسته هم وي .هغوی اړتیا نه لري چې موده له سره تعقیب کړي.
د لویو ماشومانو لپاره ځینې ناروغۍ ګواښوونکې دي نو دا مهمه ده چې هغوی خپل تقویتي دوز
واکسین هم تطبیق کړي .په شمالي آیرلند کې هغه ناروغۍ چې له امله یې واکسین تطبیقېږي ،په
الندې ډول دي :ګوزڼ یا پولیو ،تیتانوس ،شین ټوخی ،Hib ،د مننجیټ ناروغۍ  Cګروپ ،شری،
ډډغومبری ،او بوزکانې (جرمني شری) .تاسو اړتیا نه لرئ چې د یادو واکسینو په بدله کې پیسې
ورکړئ.
د توبرکلوز چې د ( )TBپه نامه هم یادېږي او د  BGPوایروسي ناروغۍ په اړه معلومات کوالی
شئ په ګڼو ژبو د عامې روغتیا د وزرات په وېبپاڼه کې پیدا کړئ:
http://www.publichealth.hscni.net/
معلوماتي الرښود د ناروغیو د نښو ،وقایع او درملنې په اړه معومات وړاندې کوي.
ستاسو  ،GPروغیتایي کتونکی ،د ښوونځي نرس یا د  GPپه څانګه کې یو نرس ډاکټر به د واکسینو
په اړه د هر ډول پوښتنې د ځوابولو لپاره ستاس په خدما کې وي.

 4.12د فارمسۍ خدمات (درمل جوړونکی)
فارمسېستان (چې ځینې وخت درمل جوړونکي هم ورته ویل کېږي) ،د درملو او د درملو د عملکرد
متخصصین دي .ستاسو فامیلي ډاکټر هغه کس دی چې ستاسو لپاره تصمیم نیسي چې کومو درملو ته اړتیا لرئ ..هغوی به
تاسو ته د نسخې په نامه یوه ورقه درکړي چې تاسو ته اجازه درکوي ترڅو له درملتون نه درمل
ترالسه کړئ .فارمسېست پرته له دې څخه نه شي کولی تاسو ته درمل درکړي ،مګر دا چې د ډېرو
ساده درملو غوښتنه ترې وکړئ لکه مسکنې دواګانې چې تاسو یې له سوپر مارکېټونو او نورو
پلورنځیو څخه هم ترالسه کولی شئ .اوسمهال په شمالي آیرلند کې نسخه یي درمل وړیا دي.
فارمسېستان همدارنګه د مشخصو روغتیایي ستونزو اړونده خدمات هم وړاندې کوي – لکه له
مېندوارۍ څخه بېړنی مخنیوی ،د مېندوارۍ معاینات ،د ستنې بدلول ،آکسیجن یا هوازي محصوالت –
او همدارنګه کولی شي د روغتیا او کوچنیو مزمنو ناروغیو په برخه کې مشورې وړاندې کړي –
لکه میکروبونه او وایروسونه ،حساسیتونه ،د ښځو روغتیا او یا دردونه.
ستاسو په ساحه کې د فارمسۍ په هکله معلومات په دې وېبسایټ کې وړاندې کېږي
.http://www.hscbusiness.hscni.net/services/pharmacyrota.htm
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 4.13د غاښونو ډاکټران
که چېرې غواړئ د غاښونو درملنه مو ترسره کړئ ،لومړی باید د غاښونو له یوه ډاکټر سره ځان
راجستر کړئ .د غاښونو له ډاکټر سره د ځان د راجسترولو لپاره باید روغتیایي کارت ولرئ .که
چېرې تاسو دلته یوازې د لیدنې لپاره راغي یاست ،بیا هم کولی شئ ځینو درملنو ته السرسی ولرئ.
د غاښونو له کوم ډاکټر سره مو چې اړیکه نیولې ده ،باید چک کړئ چې آیا هغه کولی شي چې د
روغتیایي خدماتو د ناروغ ) (HSCپه حیث ستاسو درملنه ترسره کړي او که نه .کېدی شي تاسو د
غاښونو د ځینو خدماتو لپاره پیسې تحویل کړئ او ځینې نور وړیا وي ،دا ستاسو په شرایطو پورې
تړاو لري ،مثال آیا تاسو له  16کلن څخه کوچني یاست ،آیا له  19کلن څخه کوچني یاست او یا د
بشپړې ورځې زده کړې ترالسه کوئ او یا هم آیا تاسو مېندواره یاست.
په شمالي آیرلند کې د غاښونو ډاکټر پیدا کړئ
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/2070.htm

 4.14د سترګو خدمات (د سترګو ډاکټر)
که چېرې غواړئ د سترګو معاینات ترسره کړئ ،د سترګو له راجستر شوي ډاکټر سره اړیکه
ونیسئ .کېدی شي تاسو د سترګو په برخه کې د ځینو خدماتو لپاره پیسې تحویل کړئ او ځینې نور
وړیا وي ،دا ستاسو په شرایطو پورې تړاو لري ،مثال آیا تاسو له  16کلن څخه کوچني یاست ،آیا له
 19کلن څخه کوچني یاست او د بشپړې ورځې زده کړه ترالسه کوئ ،آیا کوم مشخص شرایط لرئ
او یا مشخصو امتیازاتو ته په شرایطو برابر یاست او که نه .که چېرې درملنې ته په شرایطو برابر
وئ ،د  HSCد وړیا درملنې د ترالسه کولو لپاره بیا هم باید خپل روغتیایي کارت له ځان سره
ولرئ .همدارنګه ،اوسمهال د سترګو ځینې ډاکټران هغو خلکو ته خدمات وړاندې کوي چې د سترګو
ناروغي یې نوې او ناڅاپي پیل شوې وي ،مثال ‘د سترګو درد’ .د سترګو د مراقبتونو خدماتو ته د
السرسي په هکله نور معلومات په دې وېبسایټ کې کتلی شئ -
د سترګو خدماتInformation for Patients (hscni.net) :

 .5که چېرې له ترالسه کېدونکو خدماتو څخه راضي نه واست ،نو
څه به کېږي؟

5.1

د شکایاتو پروسیجر

د شکایت ثبتول ستاسو په حقوقو باندې اغېزه نه لري او د دې باعث به نه شي چې تاسو مو خپل اړین
خدمات له السه ورکړئ.
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 5.2څنګه کولی شئ شکایت وکړئ
تاسو کولی شئ په هر فارمټ یا ژبه چې ستاسو لپاره غوره وي ،شکایت ثبت کړئ .دا کېدی شي
مخامخ شکایت وي ،یا د تلفون له الرې او یا هم د لیک یا ایمیل له الرې شکایت وي .تاسو باید د
الندې مواردو په هکله د شکایاتو څانګې ته معلومات چمتو کړئ:





دا چې هغوی څنګه ستاسو سره اړیکه ونیسئ
دا چې تاسو د څه او چا په هکله شکایت لرئ
دا چې هغه پېښه چې تاسو یې په هکله شکایت لرئ ،څه وخت او چېرته ترسره شوې ده
د امکان په صورت کې ،دا چې تاسو غواړئ کوم اقدامات ترسره شي

په تیوریکي ډول ،تاسو باید ژر تر ژره خپل شکایت ثبت کړئ ،معموال د شکایت د ثبت له فکر څخه
تر  6میاشتې وروسته پورې ،او د پېښې له وقوع څخه حد اکثر  12میاشتې.

 5.3څنګه کولی شئ د روغتیایي مراقبتونو د چمتو کوونکي په هکله شکایت
ثبت کړئ
که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو څخه بښنه وغوښتل شي ،تشریحات درکړل شي او یا مو د درملنې
بیاکتنه وشي ،نو لومړی باید له هغه ځای سره اړیکه ونیسئ چې ستاسو مراقبت یې ترسره کړی .د
هر روغتون ،GP ،شخصي روغتون یا کلنیک له الرې مو چې درملنه ترسره کړې ده کېدی شي د
شکایت ثبتولو لپاره خپل جال پروسیجرونه ولري .لطفا د جزئیاتو د ترالسه کولو لپاره له هغوی سره
اړیکه ونیسئ.
تاسو کولی شئ د شمالي آیرلند د روغتیایي خدماتو د شکایاتو د پروسیجرونو په هکله نور معلومات د
 NI Directپه وېبسایټ کې وګورئ http://www.nidirect.gov.uk/make-a-complaint-
against-the-health-service
همدارنګه تاسو کولی شئ د ناروغ او مشتري د شورا د ایمیل له
الرې complaints.pcc@hscni.netخپل شکایت ثبت کړئ ،او یا په وړیا ډول 0800 917
 0222شمېرې ته زنګ ووهئ.

په الندې برخه کې د هرې اتحادیېد شکایاتو د څانګې د اړیکو معلومات مجود دي:
د بېلفسټ د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو اتحادیه:
د بېلفسټ د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو د شکایت څانګه:
Level 7, McKinney House
Musgrave Park Hospital
Belfast BT9 7JB
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(028) 9504 8000 :تلفون
complaints@belfasttrust.hscni.net :ایمیل
https://belfasttrust.hscni.net/contact-us/compliments-and- :آنالین
complaints/compliments-complaints-form/
:د شمالي ساحو د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو اتحادیه
،د خدماتو کارن د نظریاتو څانګه
,Bush House
,45 Bush Road, Antrim
BT41 2Q3
.(028) 9442 4655 تلفون
user.feedback@northerntrust.hscni.net :ایمیل
http://www.northerntrust.hscni.net/contact-us/service-user- :آنالین
/feedback-form
.همدارنګه تاسو کولی شئ د خدماتو د کارن د نظریاتو فورمه ډکه کړئ
:د جنوب شرقي ساحو د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو اتحادیه
د شکایاتو څانګه
 اتحادیهHSC د جنوب شرقي
Lough House
Ards Community Hospital
Church Street
Newtownards
BT23 4AS
(028) 9056 1427 :تلفون
(028) 9056 4815 :فکس
complaints@setrust.hscni.net :ایمیل
/https://setrust.hscni.net/contact-us/complaints :آنالین
:د جنوبي ساحو د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو اتحادیه
د خدماتو د کارن د نظریاتو ټیم
د جنوبي ساحو د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو اتحادیه
Beechfield House
Craigavon Area Hospital
68 Lurgan Road
Portadown
BT63 5QQ
(028) 37564600 :تلفون
serviceuserfeedback@southerntrust.hscni.net:ایمیل
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آنالینhttps://southerntrust.hscni.net/get-in-touch/service-user-feedback- :
/form

د غربي ساحو د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو اتحادیه:
د شکایاتو څانګه
د اتحادیې ریاست
Altnagelvin Area Hospital
Londonderry
BT47 6SB
تلفون – 028 7134 5171 :کمکي214142 :
او یا په مستقیم ډول  028 7161 1226نمبر ډایل کړئ
د  SMSپیغام اسانتیا077 8094 9796 :
ایمیلcomplaints.department@westerntrust.hscni.net :

د شمالي آیرلند د امبوالنس خدمات ()NIAS
اداري او د شکایاتو مدیر
د شمالي آیرلند د امبوالنس د خدماتو د  HSCNد اتحادیې ریاست،
Site 30
Knockbracken Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST
BT8 8SG
تلفون028 9040 0999 :
فکس028 9040 0901 :
www.niamb.co.uk

 5.4له دې وروسته به څه کېږي؟
ستاسو شکایت به له ترالسه کولو وروسته په دوو کاري ورځو کې تصدیق شي .هغوی به په 20
کاري ورځو کې ستاسو شکایت ته ځواب درکړي .د ځینو شکایاتو حل د نورو په پرتله ډېر وخت
نیسي .که چېرې دوی و نه شي کولی په دې زماني محدوده کې ستاسو شکایت ځواب خبر درکړي،
نو هغوی به تاسو ته په دې هکله ووایي او همدارنګه دلیل به یې هم درته وواي.

 5.5که چېرې د روغتیایي مراقبتونو د چمتوکوونکي له خوا ستاسو د شکایت له
څېړنې وروسته بیا هم ناخوښ واست نه څه به کېږي؟
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که چېرې بیا هم ناخوښ واست ،تاسو کولی شئ شکایت مو د شمالي آیرلند د شکایاتو کمېشنر (د
شکایاتو محکمې) ته راجع کړئ .د شکایاتو محکمه به ستاسو شکایت وګوري ترڅو معلومه کړي چې
آیا دا مناسبه ده چې هغوی ستاسو شکایت وڅېړي او که نه.
د شکایاتو د محکمې په هکله نور معلومات کولی شئ له الندې مراجعو سره د اړیکې له الرې تر
السه کړئ:
د شکایاتو محکمه
Freepost BEL 1478
Belfast
 BTI 6BRد اړیکې وړیا شمېره0800 34 34 24 :
ایمیلmailto:ombudsman@ni-ombudsman.org.uk :
www.ni-ombudsman.org.uk

 6له نورو کومو ځایونو څخه کولی شي کیدي مشورې او معلومات ترالسه کړئ؟
له الندې آدرسونو څخه کولی شئ نور معلومات ترالسه کړئ:
 د روغتیایي او ټولنیزو مراقبتونو بورډhttp://www.hscboard.hscni.net
 ستاسو د محلي روغتیایي او ټولنیزو خدماتو اتحادیه:
http://www.belfasttrust.hscni.net
http://www.northerntrust.hscni.net
http://www.setrust.hscni.net
http://www.southerntrust.hscni.net
http://www.westerntrust.hscni.net
 د عامې روغتیا ادارهhttp://www.publichealth.hscni.net/
 د ناروغ او مشتري شوراhttp://www.patientclientcouncil.hscni.net
 د تجارتي خدماتو سازمانhttp://www.hscbusiness.hscni.net

6.1

د  NIد مرستندویې شمېرې شبکه:
www.helplinesnetworkni.com

 www.helplinesnetworkni.comوېبسایټ د شمالي آیرلند د مرستندویې شمېرې وېبسایټونو
ته د السرسي یوازینۍ الره ده چې خلک کولی شي د خپلې اړتیا مطابق مناسبه مرستندویه شمېره پیدا
کړي .په دې آسانه کارېدونکي وېبسایټ کې د شمالي آیرلند له  20زیاتې مرستندویې شمېرې
موجودې دي چې د عامو خلکو ،داوطلبو او ټولنیزو سازمانونو له خوا په الره اچول کېږي او دوی ته
هېڅ کومه مالي ګټه نه رسوي .په دې وېبسایټ کې د لټون لپاره یوه اسانتیا موجوده ده چې کارنانو ته
اجازه ورکوي ترڅو د یوې کلیدي کلمې په لیکلو سره د ځان لپاره تر ټولو غوره مالتړ پیدا کړي ،د
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مرستندویو شمېرو په هکله معلومات ترالسه کړي او د اړیکو د جزئیاتو او د فعالیت د وختنونو په
هکله نوي معلومات ترالسه کړي .د شبکې غړي د مالتړ مختلف حیاتي خدمات وړاندې کوي لکه
معلومات ،الرښوونې ،مشورې ،د غږ اورېدنې او ملګرتیا خدمات؛ په دې ټولو کې د مختلفو اړتیاوو
او ستونزو اړونده مسائل شامل دي.









ستاسو منتخت محلي استازي
http://www.nidirect.gov.uk/elections-in-northern-ireland
ستاسو د محلي استوګنو Bureaux
http://www.citizensadvice.co.uk
د  NIحقوقي مرکز http://www.lawcentreni.org
د شمالي آیرلند د بشري حقوقو کمسیون http://www.nihrc.org
د کورنۍ مالتړ http://www.familysupportni.gov.uk
د جنوبي Tyroneد غنامندۍ پروګرام )(STEP
http://www.stepni.org
د قومي اقلیتونو لپاره د شمالي آیرلند شورا (NICEM) http://www.nicem.org.uk
د دواطلبانه فعالیتونو لپاره د شمالي آیرلند شورا )(NICVA
http://www.nicva.org

که چېرې غواړئ په شمالي آیرلند کې د  HSCپه هکله نور معلومات ترالسه کړئ ،نو لطفا په الندې
لېنک کلېک وکړئ:
Health and Social Care in Northern Ireland Gateway
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