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های پروژه توانمندسازی دیجیتال و برقراری  این راهنما به عنوان یک ابزار حمایتی برای زنانی ایجاد شده است که در کارگاه  
کنند. هدف این راهنما زنانی هستند که از پناهندگی، حمایت بشردوستانه یا ویزای گرد هم آیی  ارتباط زنان پناهنده شرکت می
کنند. بودجه این پروژه توسط دفتر حمایت از پناهندگان ردار هستند و در انگلستان زندگی می مجدد خانواده پناهندگان برخو

 شود. وزارت کشور و بودجه یکپارچه تامین می

اند، تشکر و قدردانی کنیم. این مطالب به  که  به ایجاد این اسناد کمک کرده  VOICEخواهیم از اعضا و سفیران شبکه ما می  
رود که زنان  ری، عربی، فارسی، کردی )سورانی(، سومالی، تیگرینیا و اردو در دسترس هستند. امید میزبان انگلیسی، امه

 ها نیستند بتوانند از این اطالعات در مسیر خود استفاده کنند. پناهنده که قادر به شرکت در این کارگاه
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 پیش گفتار

این سیستم قادر نیست که به طور کامل به اکتشاف و توضیح خدمات و حقوق داخل انگلستان بپردازد، اما امید دارد بتواند  

اطالعات کلیدی در خصوص نحوه ارزیابی سیستم سالمت و حقوق شما در این حوزه ارائه کند. این راهنما به ارائه اطالعات  

توانند تا کنیم که می های متخصص مرتبطی مراجعه میشود. ما به سازمانب نمی پردازد و یک سند قانونی محسو پزشکی نمی

 جای ممکن اطالعات مناسب به افراد ارائه دهند. 

به عنوان   های مربوطه بروید. توانید با کلیک بر روی آنها به وب سایت هایی وجود دارند که می در سراسر این راهنما، لینک

ایم در جایی که امکان داشت، ما سعی کرده  کلیک کنید، شما به وب سایت صلیب سرخ بریتانیا هدایت خواهید شد.  اینجامقال، اگر 

های داخل این راهنما مربوط به اطالعات انگلیسی  های مربوط به منابع ترجمه شده را قرار دهید، اما بسیاری از لینککه لینک 

دانیم، اما در خصوص نحوه استفاده از این قابلیت در راهنمای  های ترجمه خودکار را می د. هرچند که ما معایب و محدودیت هستن 

 ایم:دو صحبت کرده 

همچنین مهم است بیان شود که اطالعات موجود در این راهنماها ممکن است بسته به اینکه آیا شما در انگلستان، ایرلند شمالی،  

ایم در جایی که اطالعات متفاوت است، به  کنید، تغییر کنند. هر جا که امکان آن بوده تالش کرده ولز زندگی می  اسکاتلند یا

 مطالب تغییر یافته ارجاع دهیم. 

 

 کلمات کلیدی 

ترین نقطه تماس برای دسترسی به یک مراقبت  پزشک عمومی یک پزشک خانواده است و اصلی  -  (GPپزشک عمومی )

 شود. پزشکی محسوب می 

 های مراقبت پزشکی با بودجه عمومی در انگلستانسیستم -  ( NHSمرکز خدمات سالمت ملی )

 های عفونیسالمت جمعیت، شامل پیشگیری از بیماری   -  سالمت عمومی

یک رویکرد مثبت و قابل احترام به تمایالت جنسی و روابط جنسی، و همچنین امکان داشتنن تجارب جنسی   -  سالمت جنسی 

 باشد. ایمن و لذت بخش، عاری از اجبار، تبعیض و خشونت. این تنها به معنی عدم وجود بیماری، اختالل عملکرد یا ناتوانی نمی

 عموالً به این دلیل که باید وظایف خاصی را انجام دهند.خدمات تنظیم شده توسط قوانین، م -  خدمات قانونی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redcross.org.uk/
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ها و یا مشکالت پزشکی باید به چه کسی مراجعه  برای دریافت کمک در خصوص پرسش

 کنم؟ 
های محول شده در چهار  دهد. اینها سیستم( به افراد ساکن انگلستان خدمات پزشکی ارائه می NHSمرکز خدمات سالمت ملی )

ولز، و سالمت و مراقبت اجتماعی در ایرلند شمالی هستند.   NHSاسکاتلند،  NHSانگستان،  NHS -کشور مختلف انگلستان 

اهیم کرد، و آن را به سیستم سالمت کلی اتالق  به عنوان یک اصطالح چتر مانند استفاده خو NHSما در کل این راهنما از 

 کنیم که کدام یک از موارد مخصوص کدام کشور است. کنیم و مشخص می می

 همه صرف نظر از وضعیت مهاجرتی خود، حق دسترسی به خدمات زیر را به صورت رایگان دارند. این شامل: 

 ( GPثبت نام برای خدمات یک پزشک عمومی )   -

 (  NHSیک درمان اورژانسی )مراجعه به یک کلین   -

 و مرکز خدمات بینایی سنجی )سنجش بینایی( NHSمرکز خدمات دندان پزشکی  -

 ( HIV، COVID-19  ،سلهای عفونی و مسری )تشخیص بیماری   -

 مرکز خدمات تنظیم خانواده   -

 مرکز مراقبت تسکینی -

 NHS 111مرکز مشاوره  -

 مرکز خدمات سوانح و اورژانس   -

یا   (FGMختنه زنان )درمان هر گونه بیماری فیزیکی یا روانی که در نتیجه سو استفاده جنسی یا سو استفاده خانگی،    -

 شکنجه حادث شده باشد. 

رایگان بیشتری هستید یا خیر به طول و هدف اقامت شما در انگلستان بستگی دارد نه   NHSاینکه آیا مستحق دریافت خدمات   

های پزشکی  توانید از مراقبت ر ویزای شما بگوید که امکان دسترسی به بودجه عمومی ندارید، کماکان میبه ملیت شما. حتی اگ

NHS  .برخوردار شوید 

»معاف« هستند چون ویزای آنها در دسته خاصی قرار دارد. پناهندگان، پناهجویان   NHSبرخی افراد از پرداخت اکثر خدمات  

پزشکان  توانید از وب سایت مرکز برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص می گیرند.میو وابستگان آنها در این دسته قرار  

 Migrant Right to) های پزشکی حق دسترسی مهاجران به مراقبت و سند  ( Doctors of the World) دنیا 

Healthcare)  بازدید کنید.   اینجادر 

رایگان باشید، ممکن است نیاز باشد   NHSهای پزشکی حتی اگر شما به عنوان مثال مهاجر باشید و مستحق دریافت مراقبت  

 ها یا عینک یا درمان دندان بسته به درآمد، سن و یا محل زندگی، پول پرداخت کنید. ه از قبیل نسخ  NHSبرای برخی خدمات 

هرچند   -هستند  NHS  های زایمانتمامی زنان داخل انگلستان صرف نظر از وضعیت مهاجرتی خود مستحق دریافت مراقبت  

که قبالً گفته شد، پناهندگان و پناهجویان شان پول پرداخت کنند. همانطور که برخی زنان ممکن است بسته به وضعیت مهاجرتی 

 NHS های زایمانمستثنی هستند، اما اگر در دسته دیگری از مهاجران قرار دارید و در مورد حق دسترسی رایگان به مراقبت 

 Maternityتوانید به وب سایت  خواهید اطالعات بیشتری در این مورد کسب کنیدلاير می سوال دارید و می )انگلستان( 

Action  .مراجعه کنید 

کنید سال در انگلستان رایگان است و اگر در ایرلند شمالی، اسکاتلندیا ولز زندگی می  60سال و باالی  16نسخه برای افراد زیر 

 اید، صرف نظر از سن شما، این خدمات رایگان خواهد بود. ( ثبت نام کرده GPو نزد یک پزشک عمومی ) 

 

 حق دسترسی به خدمات سالمت

 ( را دارید. GPد یک پزشک عمومی )شما صرف نظر از وضعیت مهاجرتی و تاییدیه آدرس، حق ثبت نام نز -

 شما حق این را دارید که درخواست پزشک زن و مترجم داشته باشید.  -

 شما حق ویزیت خصوصی با یک پزشک عمومی را دارید.  -

شما حق دارید انتظار داشته باشید که درمان و تشخیص شما به طور محرمانه توسط یک پزشک عمومی، پرستار و یا   -

دالیلی وجود دارد که ممکن است نیاز باشد اطالعات با دیگران به اشتراک گذاشته شود )مانند کارکنان انجام شود. 

 سالمت عمومی(، اما در این مورد ابتدا با شما مشورت خواهد شد. 

 را دارید  NHSهای زایمان شما حق برخورداری از مراقبت  -

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
https://maternityaction.org.uk/advice/nhs-maternity-care-for-women-from-abroad-in-england/
https://maternityaction.org.uk/advice/nhs-maternity-care-for-women-from-abroad-in-england/
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 ثبت نام تمامی کودکان نزد پزشک عمومی ضروری است.  -

به مراقبت پزشکی متفاوت است. برخی افراد باید برای   رایگان حق دسترسی به مراقبت پزشکی با حق دسترسی   -

معاف   NHSهای پزشکی  مراقبت پزشکی هزینه پرداخت کنند. پناهندگان و وابستگان آنها از پرداخت هزینه مراقبت 

 هستند.

کنید، متفاوت تواند بسته به اینکه در کدام بخش از انگلستان زندگی میخدماتی که باید برای آنها وجه پرداخت کنید می  -

 باشد. 

 دسترسی به خدمات پزشکی  
 یک پزشک عمومی نزدنحوه یافتن و ثبت نام 

کنید، آنها به ارائه خدمات  دیدار می های پزشکی با او یک پزشک عمومی اولین پزشکی است که هنگام دسترسی به مراقبت 

کنند. حتی اگر در حال حاضر بیمار نیستید، پردازند و شما را به متخصصین خدمات پزشکی دیگر معرفی می پزشکی عمومی می 

 مهم است که نزد یک پزشک عمومی ثبت نام کنید و پزشک خود را در جریان تغییر آدرس خود قرار دهید.

تواند روشی مفید  خواهید پزشک عمومی خود را تغییر دهید، جستجوی آنالین میاید یا می نقل مکان کردهاگر به یک منطقه جدید 

ی جغرافیایی خود  کند که در محدوده برای یافتن یک پزشک عمومی باشد. مطب پزشک عمومی معموالً بیمارانی را پذیرش می 

توانید با وارد  ی یافتن یک پزشک عمومی در نزدیکی خود، می برا باشند، یعنی در فاصله حدود چند مایلی از مطب مربوطه.

 های عمومی محل خود را جستجو کنید. پزشک  NHSوب سایت  کردن کد پستی خود در  

 

،  ایرلند شمالی HSCتوانید قابلیت جستجوی مشابهی را در اینجا شما می  دهد.انگلستان را نشان می  NHSنمونه باال وب سایت  

 پیدا کنید.  لزو    NHSو اینجا  کاتلند اس NHS اینجا 

تواند در  دهد که اطالعاتی مانند ساعات کاری و نظرات بیماران را نیز ببینید، که مینتایج جستجو همچنین به شما امکان می

 تصمیم گیری در ثبت نام نزد یک دکتر خاص مفید باشد. 

 دهد:های زیر را ارائه می گزینه  انگلستان  NHSوب سایت برای تکمیل ثبت نام نزد یک پزشک عمومی 

 از وب سایت مطب پزشک عمومی بازدید کنید تا ببینید امکان ثبت نام آنالین هست یا خیر.  -

    دانلود کنید. GMS1فرم ثبت نام  یک  www.gov.ukاز وب سایت   -

 از مطب پزشک عمومی فرم ثبت نام دریافت کنید.  -

اند، اما کماکان مهم است  ثبت نام آنالین رو آورده های پزشک عمومی به ارائه ، بسیاری از مطب COVID-19به دلیل بیماری 

که از وب سایت مطب پزشک عمومی مورد نظر خود بازدید کنید تا ببینید که آیا امکانن ثبت نام آنالین وجود دارد یا باید برای  

 ثبت نام به مطب مراجعه کنید.

، اما با این حال ممکن است گاهی  هاجرتی نداریدبه تاییدیه آدرس یا موضعیت م برای ثبت نام نزد یک پزشک عمومی نیازی 

 هایی وجود داشته باشد، پس اینکه از شما این مدارک خواسته شود آن چنان غیر رایج نیست. اوقات تفاوت 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-GP
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-GP
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-GP
https://www.nidirect.gov.uk/services/gp-practices
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/gp-practices
https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/
http://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/gms1
https://www.gov.uk/government/publications/gms1
https://www.gov.uk/government/publications/gms1


6 
 

NHS با   03003112233تواند از طریق شماره گوید هر کس که در ثبت نام در مطب یک پزشک عمومی مشکل دارد می می

 تماس بگیرد.  انگلستان  NHSمرکز تماس مشتریان 

 NHS  اند که اگر فردی در ثبت نام مشکل داشت  ایجاد کرده  سی به پزشک عمومیهای دسترکارت و پزشکان دنیا با همدیگر

 بتواند آن را در مطب پزشک عمومی نشان دهد. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 تواند در صورت بروز مشکل در ثبت نام، در این خصوص از شما دفاع کند. می  پزشکان دنیا

 clinic@doctorsoftheworld.org.ukیا   08081647686 

 

 اینترنت استفاده کنید: توانید برای انجام امور زیر از بعد از ثبت نام در مطب پزشک عمومی، احتماالً می  

 برای دریافت حمایت و مشاوره با پزشک عمومی تماس بگیرید. -

 های تکراری را بدهیددرخواست تجویز نسخه  -

 بخشی از سوابق سالمت خود از جمله اطالعات مربوط به داروها، واکسیناسیون، نتایج آزمایشات را ببینید. -

 ها را ببینید. جمله بیمارستان ارتباطات بین مطب پزشک عمومی و خدمات دیگران از  -

 وقت ویزیت پزشک عمومی، پرستار یا متخصصین دیگر را رزرو کنید، چک کنید، یا کنسل کنید. -

 

 NHSنحوه یافتن یک دندانپزشک  

توانید در اینجا اطالعات بیشتری  می  هزینه در بر دارد. NHSدندانپزشکی یکی از معدود خدماتی است که برای تمامی بیماران 

 . ولز  و  اسکاتلند, ایرلند شمالی , انگلستان در این خصوص دریافت کنید: 

کند و از حیث نزدیکی به منزل  را پذیرش می  NHSبرای ثبت نام نزد یک دندانپزشک، دندانپزشکی را انتخاب کنید که بیماران 

توانید برای ثبت نام با مطب تماس بگیرید. برای جستجوی آنالین خدمات  یا محل کار مراجعه به آنجا برایتان راحت باشد، می 

 های باال استفاده کنید. بعد از ثبت نام، ببینید که آیا وقت ویزیتی در دسترس است. نپزشکی در محل زندگی خود از لینکدندا

 

را پذیرش کند،   NHSاید که بیماران اگر بعد از تماس با چندین مطب دندانپزشکی، کماکان قادر به یافتن دندانپزشکی نشده

 توانید:می

انگلستان تماس  NHSبا مرکز تماس مشتریان  03003112233در صورت زندگی در انگلستان، از طریق شماره  -

 بگیرید. 

 محله خود تماس بگیرید. هیئت محلی بهداشت و مراقبت های اجتماعی در صورت زندگی در ایرلند شمالی، با  -

من حق ثبت نام و در دریافت درمان از یک پزشک عمومی را  

 دارم 

 . ندارممن یک آدرس ثابت  

 . ندارممن به مدارک شناسایی نیاز 

 تواند یک پزشک عمومی را ویزیت کند. در انگلستان می هرکسی

 

تماس   03003112233توانم ب اگر مشکلی داشته باشم می

 بگیرم

توانم از  اگر به اطالعات بیشتری نیاز داشته باشم، می

www.nhs.uk/register دیدن کنم 

 ها به کمک نیاز داشته باشم. ممکن است در ثبت فرم ☐

 ممکن است در خواندن و درک به کمک نیاز داشته باشم.  ☐

 خواهم به طور محرمانه با کسی صحبت کنم. می ☐

 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk
https://www.nhs.uk/nhs-services/dentists/dental-costs/understanding-nhs-dental-charges/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/health-service-dental-charges-and-treatments
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/dental/receiving-nhs-dental-treatment-in-scotland#dental-treatment-costs
https://111.wales.nhs.uk/localservices/dentistfaq/
https://111.wales.nhs.uk/localservices/dentistfaq/
https://111.wales.nhs.uk/localservices/dentistfaq/
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/2073.htm
http://www.nhs.uk/register
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هم اطالعات   وب سایت دندانپزشکی اسکاتلند تماس بگیرید. در  هیئت بهداشت محلی در صورت زندگی در اسکاتلند  -

 های دیگر موجود است. مفیدی از قبیل ویدئوهای ترجمه شده به زبان

خط مشاوره دندانپزشکی  در صورت زندگی در ولز، برای کسب اطالعات در مورد هیئت بهداشت محلی خود با  -

 تماس بگیرید. محلی

 

 NHS 111اطالعات خدمات سالمت و 
ساعته   24تماس بگیرید. این سرویس به صورت  111دانید که باید چه کار کنید، با اگر مشکل پزشکی اورژانسی دارید و نمی

کند. تماس با  روز هفته در دسترس است، و در اکثر نقاط انگلستان )در زیر ببینید( با همین شماره تلفن خدمت رسانی می   7در 

 ان است. از تلفن همراه و خط ثابت رایگ 111

هنگام تماس از چند سوال در مورد عالیم شما پرسیده خواهد شد و بر اساس این ارزیابی شما به یک پرستار، دندانپزشک  

توانید برای جلسات  شما می تواند به شما مشاوره بدهد، وصل خواهید شد.اورژانسی، داروساز و یا یک پزشک عمومی که می 

 . مترجم شفاهی بدهید  مرکز اشتغال در صورت نیاز درخواست 

 دهد: را به زبانی به غیر از زبان انگلیسی ارائه می  111اطالعات زیر در خصوص خدمات   انگلستان  NHS 111وب سایت  

 اگر خواندن زبان انگلیسی برای شما دشوار است. 
 تواند مترجمی برای کمک به شما ارائه دهد. می  111تماس بگیرید. سرویس تلفنی  111با 

 اگر صحبت کردن به زبان انگلیسی برای شما دشوار است. 

 توانید به پرستار بگویید که مترجم چه زبانی را نیاز دارید. خواهید وقت ویزیت بگیرید، میاگر می 

 والً در دسترس خواهد بود. اگر باید با یک بیمارستان یا مطب پزشک عمومی تماس بگیرید، مترجم شفاهی معم

 

 

  NHS111توانید از قابلیت آنالین وب سایت نیاز دارید، می سال و بیشتر  5برای افراد اگر به اطالعات سالمت اورژانسی 
هایی در خصوص عالیم اصلی، دریافت راهنمایی در خصوص زمان و مکان دریافت خدمات استفاده کنید برای پاسخ به پرسش 

 یا در صورت لزوم بخواهید که یک پرستار با شما تماس بگیرد. 

www.111.nhs.uk  )انگلستان( 

www.nhs24.scot  )اسکاتلند( 

www.111.wales.nhs.uk   دهد که  )ولز(، وب سایت نشان میNHS 111   در دسترس است   حی مشخصی از ولز نواتنها در

 دهد.و شماره تلفن مربوط به نواحی دیگر را به شما ارائه می 

برای مشکالت   111توانید از شماره تلفن  در ایرلند شمالی موجود نیست، اما همچنان می 111هیچ وب سایتی برای خدمات 

  اینجا توانید از ساعات کاری در ایرلند شمالی را می اطالعات مربوط به خدمات خارج استفاده کنید. COVID-19سالمتی مانند 

 ببینید.

 

https://www.scot.nhs.uk/organisations/
https://www.scottishdental.org/public/register-with-a-dentist/
https://111.wales.nhs.uk/localservices/dentistinformation/
https://111.wales.nhs.uk/localservices/dentistinformation/
https://111.nhs.uk/
http://www.111.nhs.uk/
http://www.nhs24.scot/
http://www.111.wales.nhs.uk/
https://111.wales.nhs.uk/aboutus/whatisnhsdirectwales/
https://111.wales.nhs.uk/aboutus/whatisnhsdirectwales/
https://111.wales.nhs.uk/aboutus/whatisnhsdirectwales/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/gp-out-hours-service
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 سوانح و شرایط اورژانسی 
تماس   112یا  999اگر در شرایط اورژانسی هستید یا شاهد چنین شرایطی هستید برای دریافت خدمات اورژانسی با شماره  

توانید به اپراتور زبان مورد نیاز خود را اعالم کنید، و یک مترجم شفاهی به مکالمه  بگیرید. اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، می

 وصل خواهد شد. 

,  انگلستان ( را پیدا کنید: ED( یا بخش اورژانس )A&Eنزدیکترین مراکز سوانح و اورژانس ) NHSدر وب سایت توانید شما می  

 ولز. و  اسکاتلند , ایرلند شمالی

 د.دهمربوط به همان کشور را نشان می  EDیا  A&Eهر وب سایت تنها نتایج جستجوی مربوط به خدمات 

 

 های اورژانسی مراکز درمان اورژانسی، جراحات جزئی و واحدهای مراقبت
NHS  کند که اگر به مراقبت پزشکی نیاز دارید اما مشکل شما تهدید جدی برای سالمت شما در بر ندارد، مثل  توصیه می

توانید به یک مرکز  بریدگی، کبودی و گزیدگی یا شکستگی استخوان، پیچ خوردگی، یا مشکالت گوش، چشم یا عفونت گلو، می

و   اسکاتلند , ایرلند شمالی , انگلستان یشتر در مورد مراکز اورژانسی در برای کسب اطالعات ب  درمان اورژانسی مراجعه کنید

 ها مراجعه کنید. به این لینک  ولز 

 

 های اولیه مکک
های اولیه صلیب سرخ بریتانیا اینکه بدانید هنگام جراحت دیدن یک فرد چه کار باید بکنید، اهمیت زیادی دارد. اپلیکیشن کمک 

(First Aid رایگان است و در صورت دانلود و آشنایی با آن می )  تواند برای شما مفید باشد. هرچند که همیشه در شرایط

تواند نجات  های اولیه می ، اما وقتی منتظر رسیدن متخصصین پزشکی هستید، دانستن کمک تماس بگیرید 999اورژانسی باید با 

 دهنده باشد . 

                                     

 St Andrewsدر ولز انگلستان و ایرلند شمالی، یا   St John Ambulanceتوانید از طریق صلیب سرخ بریتانیا، می

First Aid  های اولیه آموزش ببینید.در اسکاتلند و همچنین ارائه دهنگان دیگر، در مورد کمک 

 www.redcrossfirstaidtraining.co.uk -صلیب سرخ بریتانیا  

St Johns Ambulance  – www.sja.org.uk 

 

 های سالمت در خصوص هزینه NHSکمک  
های رایج درمانی مانند  دریافت کمک برای پرداخت برخی هزینه توانید مستحق بسته به محل زندگی، سن، و عوامل دیگر، می 

نسخه رایگان، آزمایش چشم یا دندانپزشکی باشید. اینها شامل دریافت حمایت براساس درآمد، اینکه به صورت تمام وقت تحصیل  

 باشد. اید یا خیر می ماه اخیر فرزند خردسال داشته  12کنید یا خیر، یا اینکه باردار هستید یا در می

 به شما ارائه خواهد شد.  HC2گواهی های سالمت، سندی به نام برای نشان دادن صالحیت دریافت کمک در هزنیه  

https://www.nhs.uk/service-search/other-services/Accident-and-emergency-services/LocationSearch/428
https://www.nidirect.gov.uk/articles/emergency-healthcare
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/aes-and-minor-injuries-units
https://www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-emergency-care-services/when-to-visit-an-urgent-treatment-centre-walk-in-or-minor-injury-unit/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/minor-injuries-units
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/aes-and-minor-injuries-units
https://111.wales.nhs.uk/localservices/minorinjuryunit/
https://www.redcrossfirstaidtraining.co.uk/courses/public-first-aid-courses
http://www.sja.org.uk/
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های سالمت استفاده کرد.  برای بررسی صالحیت دریافت کمک در هزینه  ابزار آنالین توان از یک می در انگلستان و ولز 

ها نیز های دیگر، در خصوص نحوه دسترسی به مشاوره تلفنی در خصوص صالحیت به زبان ایاطالعات ترجمه شده همچنین 

 در دسترس است. 

ر ایرلند شمالی را مشاهده  های سالمت از قبیل دندانپزشکی، آزمایش چشم و عینک د توانید اطالعاتی در مورد هزینه می  اینجا در  

 کنید.

 ببینید. اینجاتوانید در ها در اسکاتلند را می های سالمت و دریافت کمک در این هزینه اطالعات مربوط به هزینه

 

 های مفید سایتوب
 Doctors of the World  )های دیگر در خصوص دسترسی به خدمات  ای به زباناطالعات ترجمه شده  )پزشکان دنیا

 دهد.ئه می و مشکالت دیگر سالمت عمومی ارا   COVID-19سالمت، تندرستی، 

های جزئی، پیشگیری از  شما نیز ممکن است اطالعاتی در مورد مشکالتی مانند بیماری  وب سایت مطب پزشک عمومی 

 های پزشکی پیشگیرانه، خود مراقبتی و خدمات خارج از ساعات کاری در اختیار قرار دهد. بارداری، مراقبت 

عالوه بر ارائه اطالعات مربوط به دسترسی به خدمات    ولزو    اسکاتلند, ایرلند شمالی ,  انگلستانمربوط به  NHSوب سایت 

 دهد.ها نیز ارائه می سالمت، اطالعاتی در خصوص برخی بیماری 

 

 نیز دارد.  های دیگرمنابع پزشکی به زبان های بسیاری از ای حاوی لینک نیز صفحه  NHSوب سایت 

Patient یم  وب سایتی است که به ارائه اطالعات موثق از پزشکان مربوطه در انگلستان و همچنین ارائه ابزار بررسی عال

 پردازد. می

باشد  یک کتابچه آنالین است که حاوی اطالعاتی در خصوص مشکالت رایج سالمت در کودکان می  چه زمانی باید نگران شوم؟

 و به چندین زبان ترجمه شده است: 

 

 در یک وقت ویزیت پزشکی باید انتظار چه چیزی را داشت 
 

خواهد بود و فقط  ها محرمانه ای در مورد سالمت شما بپرسد. تمامی پاسخهای زمینه یک متخصص پزشکی ممکن است پرسش 

شوند. سوابق پزشکی اغلب برای تشخیص مفید هستند، پس یک متخصص  ها پرسیده می برای تشخیص نیازهای شما این پرسش 

ها را به عمل بیاورد. اگر به اشتراک گذاری ان اطالعات برای شما  پزشکی احتماالً باید در اولین مالقات با شما، این پرسش 

توانید برخی از این اطالعات را در قالب یک نامه  شود، گاهی اوقات می خاطری یا درد در شما می دشوار است و باعث آزرده 

 ارائه دهید. 

اگر نیاز خاص دیگری مانند مشکل حرکتی دارید، حق این را دارید که موضوع را با کلینیک در میان بگذارید تا آنها در هنگام  

 ته باشند. هماهنگی وقت ویزیت، این موضوع را در نظر داش

دهند، اما این کار امروزه کمتر رایج است.  های پزشک عمومی همیشه یک پزشک خاص را به شما اختصاص می برخی مطب 

 توانید دسترسی دوباره به همان پزشک یا پرستار را درخواست کنید. کنید که تداوم درمان برای شما اهمیت دارد، می اگر فکر می 

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص   ل مختلف ابراز نیازهای پزشکی برایشان دشوار است.افراد زیادی هستند که به دالی 

 Healthwatch یا  Easy Health ،NHSها دیدن کنید: نحوه آمادگی برای وقت ویزیت از این وب سایت 

https://services.nhsbsa.nhs.uk/check-for-help-paying-nhs-costs/start
https://www.nhsbsa.nhs.uk/advice-other-languages
https://www.nhsbsa.nhs.uk/advice-other-languages
https://www.nhsbsa.nhs.uk/advice-other-languages
https://www.nidirect.gov.uk/articles/help-health-costs
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/access/help-with-health-costs
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/translated-health-information/
https://www.nhs.uk/conditions/
https://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/health-and-wellbeing
https://www.nhsinform.scot/
https://111.wales.nhs.uk/
https://www.nhs.uk/about-the-nhs-website/aboutnhschoices/accessibility/Pages/other-languages-section.aspx
https://www.nhs.uk/about-the-nhs-website/aboutnhschoices/accessibility/Pages/other-languages-section.aspx
https://www.nhs.uk/about-the-nhs-website/aboutnhschoices/accessibility/Pages/other-languages-section.aspx
https://patient.info/
http://www.whenshouldiworry.com/
https://www.easyhealth.org.uk/index.php/health-leaflets-and-videos/doctors/
https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/what-to-ask-your-doctor/
https://www.healthwatch.co.uk/advice-and-information/2015-11-25/10-top-tips-get-most-out-your-gp-appointment
https://www.healthwatch.co.uk/advice-and-information/2015-11-25/10-top-tips-get-most-out-your-gp-appointment
https://www.healthwatch.co.uk/advice-and-information/2015-11-25/10-top-tips-get-most-out-your-gp-appointment
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 ها در زیر قرار دارند( زیر موافق هستید یا مخالف؟ )پاسخ برجسته آیا با جمالت 

کنند چون من بیمار  آنها در هر صورت من را ویزیت می  -رسم چندان مهم نیست  اینکه چند دقیقه دیرتر به وقت ویزیت خود ب 

 هستم. 

هستند. برای پزشکان عمومی، دندانپزشکان و سایر کلینیک ها  های ویزیت ثابت و مشخص وقت اکثر خدمات پزشکی دارای   

دن این وقت به معنای این است که شما باید  غالباً یک زمان دقیق برای مالقات با یک بیمار در نظر گرفته می شود و از دست دا

دقیقه زودتر از وقت ویزیت خود حاضر شوید و به پذیرش اطالع دهید که شما   15شود وقت ویزیت دیگری بگیرید. توصیه می 

 آنجا حضور دارید. 

 

 کند. پزشک عمومی من هر بار تنها برای یک موضوع من را ویزیت می 

شوند. این زمان برای گفتگو در خصوص یک مشکل پزشکی اختصاص  رزرو می  دقیقه 10ت  مد ها برای معموالً وقت ویزیت  

توانید موضوع را به  خواهید  در خصوص آن با پزشک صحبت کنید، مییافته است. اگر بیش از یک مشکل پزشکی دارید که می 

به همان موضوع بپردازید. یک پزشک  پزشک خود اطالع دهید و با هم تصمیم بگیرید که اصلی ترین مشکل شما کدام است و 

 ترین موضوع است. عمومی باید به موضوعی رسیدگی کند که بعد از گفتگو با شما مشخص شود که ضروری 

 

توانم او را با خود به وقت ویزیت خود بیاورم، تا پزشک هر دوی ما  خواهد دکتر را ببیند، می مادر پیر من نیز بیمار است و می 

 ویزیت کند و از پرداخت دو هزینه رفت و آمد اجتناب کنیم. را با هم 

است، بنابراین اگر یکی از اعضای خانواده نیز به وقت ویزیت نیاز دارد، باید   یک نفرهای ویزیت تنها مخصوص به وقت  

 د. تواند مشکالت خود را مطرح کند و در همان خصوص از پزشک مشورت بگیرجداگانه وقت رزرو کند، هر فرد می

 

 باید فردی که توانایی صحبت به زبان انگلیسی را دارد با خود به وقت ویزیت بیاورم. 

در صورت امکان، برای   مترجم شفاهی در اختیار شما قرار دهند. تمامی خدمات قانونی، از جمله خدمات پزشکی، باید یک 

های ویزیت روتین خود بهتر است از قبل درخواست مترجم شفاهی بدهید، و مطب یک وقت ویزیت با زمان دو برابر به  وقت 

 توانید جنسیت مترجم را نیز مشخص کنید.شما اختصاص خواهد داد. همچنین می

توانند ار و پزشک در یک اتاق حضور نداشتند، اما می ، مترجمین شفاهی معموال همراه با بیمCOVID-19حتی پیش از شیوع  

از طریق تلفن گفتگوی شما را تسهیل کنند. به همین دلیل، ایجاد هرگونه ارتباط دیداری و فیزیکی با مترجم غیر ممکن است، پس  

 دهند خوب منتقل نشود. بهتر است تمامی بیماران بدانند که ممکن است برخی اطالعاتی که ارائه می 

 

 

 موانع دسترسی به خدمات سالمت 
ای باشند که مستحق  های پزشکیبرخی افراد در شرایط بی ثبات یا آسیب پذیر، ممکن است شاهد موانعی در دسترسی به مراقبت 

 دریافت آن هستند. 

 NHS  ین افراد  های پزشکی ب های ناعادالنه و قابل اجتناب در مراقبت کند: تفاوت نابرابری پزشکی را اینگونه تعریف می

 شوند. های مختلف جامعه که به دلیل شرایط تولد، رشد، زندگی، کار و سن ایجاد می مختلف، و بین گروه 

 NHS  های پزشک عمومی باید  به عنوان یک سرویس قانونی باید مطمئن شود که خدماتش در دسترس همه قرار دارند، و مطب

کنند. در زیر چند  ت آنها دسترسی برابر به خدمات پزشکی را تضمین میهای ثبت نامی و اقدامااطمینان حاصل کنند که سیاست 

 مورد رایج آورده شده است: 
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 تواند از ثبت نام من اجتناب کند؟آیا مطب پزشک عمومی می
 تواند به دالیل زیر از ثبت نام شما اجتناب کند: یک مطب پزشکی می  

 کنند؛ اینکه در کل بیمار جدیدی پذیرش نمی -

 کنند؛ کنید و آنها بیماری خارج از محدوده خود را پذیرش نمی خارج از محدوده عملیاتی آنها زندگی میشما  -

 اید؛شما قبالً از ثبت نام آن مطب خارج شده  -

 منزل شما خیلی دور است و شما به مراقبت بیشتری نیاز دارید، به عنوان مثال؛ مالقات در منزل.  -

شما تاییدیه آدرس، یا مدارک هویتی در اختیار ندارید و یا به دلیل وضعیت مهاجرتی شما  اگر یک پزشک عمومی به دلیل اینکه 

ای در این  جزوه  NHS  را ثبت نام نکند، باید از پذیرش مطب بخواهید که دلیل عدم ثبت نام شما را به صورت کتبی ارائه دهد. 

توانید تواند به شما کمک کند. این جزوه را می ه باشید می خصوص دارد، اگر این جزوه را هنگام ثبت نام در مطب به همراه داشت 

 . دانلود کنید اینجااز 

 

 تغییر مطب پزشک عمومی 
 تواند به دالیل زیر اتفاق بیافتد: عمومی خود را تغییر دهید. این کار می توانید پزشک  در صورت نیاز می 

 اید. به محل جدیدی نقل مکان کرده  -

 با پروسه درمان کنونی خود مشکل دارید.  -

 اید. شما از لیست بیماران حذف شده  -

جدید خود دلیل این کار را  شما برای تغییر پزشک عمومی خود الزم نیست که به پزشک عمومی کنونی و یا پزشک عمومی  

 توضیح دهید.

 

 ات ارتباط
 این است که باید در دسترس باشد:  NHSاصل کلیدی 

های ویزیت خود درخواست مترجم شفاهی دهید و جنسیت او را هم تعیین کنید. هرچند که این یک وظیفه  توانید برای وقت شما می 

  به یاد نداشته باشند یا ندانند که مترجم شفاهی در دسترس است. قانونی است، اما متخصصین سالمت ممکن است همیشه آن را 

 هم مفید باشند. بیمار توانند برای وجود دارند که برخی از این منابع می NHSهایی برای کارکنان دستورالعمل 

باید مترجم شفاهی در اختیار بیمار قرار بگیرد تا بیمار مجبور نباشد برای ترجمه روی اعضای خانواده خود تکیه کند. این به این  

جمه کلمات پزشکی سخت است، یا اینکه اعضای خانواده از نظر عاطفی به هم وابسته هستند و  خاطر است که گاهی اوقات تر 

 ترجمه درست اطالعات حساس و ناراحت کننده برای آنها دشوار است. 

  توانید از فردی بخواهید که خواهید او را ببینید تعیین کنید. اگر بخواهید، می توانید جنسیت متخصص پزشکی که می همچنین می

 شناسید یا یک متخصص دیگر باشد. تواند فردی باشد که او را می شود( نزد پزشک بیاید. او مینامیده می  همراههمراه شما )که 

تان محرمانه باقی بماند و اینکه بدون حضور فرد دیگری بتوانید با متخصص  شما به طور برابر حق این را دارید که اطالعات 

 پزشکی گفتگو کنید.

NHS  گذارد، قبل از مراجعه به وقت  کند که اگر معلولیتی دارید که بر روی نحوه برقراری ارتباط شما تاثیر می می توصیه

هایی از قبیل مترجم زبان اشاره بریتانیایی به شما ارائه دهند و در  توانند حمایتآنها می   ویزیت، موضوع را به آنها اطالع دهید.

ر در اختیار شما قرار دهند، با این حال؛ معموالً این اطالعات به زبان انگلیسی ارائه  صورت لزوم، اطالعات را در فرمتی دیگ

 شوند. می

 

 تصمیم گیری در مورد دریافت و یا عدم دریافت کمک 
هایی باشد که  گاهی اوقات تشخیص اینکه مشکالتی که داریم واقعاً مشکل پزشکی هستند یا خیر سخت است. ممکن است بیماری 

آنها عادت کرده باشد و یا بعد از مشورت با دیگران آنها را دست کم گرفته باشد. شبکه اجتماعی و یا دوستان و خانواده  انسان به 

 توانند بر روی تشخیص مشکالت سالمتی توسط ما تاثیر گذار باشند.می

https://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/doctors/Documents/how-to-register-with-a-gp-leaflet.pdf
https://www.gov.uk/guidance/language-interpretation-migrant-health-guide
https://www.gov.uk/guidance/language-interpretation-migrant-health-guide
https://www.gov.uk/guidance/language-interpretation-migrant-health-guide
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دریافت کمک در این خصوص   توانیم در مورد دریافت یا عدم حتی بعد از تشخیص اینکه ممکن است بیمار باشیم، همیشه نمی

توان بیماری را شخصا  تواند تحت عواملی مانند نیاز به مراقبت از دیگران، تصور اینکه می تصمیم گیری کنیم. این تصمیم می 

 مدیریت کرد، در اثر احساساتی مثل شرمساری یا خجالت، یا نگرانی از عواقب دریافت کمک پزشکی، تغییر کند.

های خاص خود را دارند، از جمله محرمانه بودن اطالعات، و اغلب مراجعه سریع به پزشک  آیین نامه متخصصین پزشکی 

تواند از جدی تر شدن بیماری پیشگیری کند. درمان پزشکی شما به عنوان یک فرد بزرگسال، باید همیشه با رضایت شما  می

شما براساس اطالعاتی که پزشک در خصوص خطرات و  انجام شود هرگونه درمان یا پیگیری درمانی بیشتر به تصمیمی که 

 دهد، وابسته است. مزایای درمان ارائه می 

 

 بروز اختالفات و شکایت 
Healthwatch   یک سازمان ملی در انگلستان است که برای دریافت نظرات مردم، نیاز آنها به مراکز خدمات پزشکی محلی و

توانید شما می  ی با کسانی که قدرت ایجاد تغییر را دارند، ایجاد شده است. تجارب آنها از این مراکز برای به اشتراک گذار 

 تان در میان بگذارید.محلی  Healthwatchنظرات خود را با 

به ارائه مشاوره، حمایت و اطالعات محرمانه در خصوص مسائل مرتبط با   ( PALSخدمات مشاوره و ارتباط با بیمار )

 گلستان. ان  NHSپردازد، از جمله رویه شکایت در سالمتی می

به نمایش عالیق عموم مردم در سالمت و مراقبت اجتماعی و همچنین ارائه مشاوره   شورای بیمار و مشتریدر ایرلند شمالی 

 پردازد.محرمانه به کاربران خدمات پزشکی می 

های مراقبت پزشکی شخصی و  در خصوص نگرانی  مرکز حمایت و مشاوره بیمارز توان با دریافت حمایت ادر اسکاتلند، می 

   درمان مشاوره مستقل دریافت کرد. 

پردازد و مسئول حمایت در خصوص اختالفات  به ارائه سرویس وکالت در شکایات می  شوراهای سالمت اجتماعی در ولز 

 باشد.می  NHSموجود در درمان و مراقبت 

 

 

 خدمات سالمت زنان 
شوند. به عالوه، خدمات پیشگیری از بارداری و سالمت جنسی  اکثر مشکالت سالمتی زنان توسط پزشک عمومی رسیدگی می 

توانید اطالعات بیشتری در این خصوص  خصصی سالمت جنسی محلی در دسترس است؛ در زیر می نیز از طریق یک کلینیک ت 

 کسب کنید. 

 خدمات سالمت جنسی  
های  شود، به ارائه اطالعاتی در خصوص تمامی جنبه هم گفته می  GUMهای مرکز خدمات سالمت جنسی که به آن کلینیک

 کنند.های سالمت جنسی حمایت می ازند و شما را در درمان بیماری پردسالمت جنسی و روابط شما از جمله تندرستی، می 

کند: »تندرستی در سالمت و روابط جنسی، تنها مربوط به عدم  سالمت جنسی را اینگوه تعریف می   سازمان بهداشت جهانی

ن از تبعیض و خشونت  ؛ بلکه به معنای احترام، ایمنی، دانش و عاری بود«وجود بیماری، اختالل در عملکرد و یا ناتوانی نیست

 باشد.نیز می

کنند، حق شما  اطالعات و راهنمایی در خصوص سالمت جنسی کمک می دسترسی به خدمات رایگانی که به شما در دریافت 

ها و سوابق پزشکی شما محرمانه خواهد بود و بین شما و پزشک شما محفوظ خواهد ماند. اگر به یک  است. تمامی مشاوره 

توانید این را د، می کلینیک سالمت جنسی مراجعه کنید و نخواهید که این اطالعات با پزشک عمومی شما به اشتراک گذاشته شو

توانید اطالعات بیشتری در خصوص آنچه باید از یک کلینیک سالمت جنسی انتظار داشته باشید،  می  اینجا در   از آنها بخواهید. 

 را ببینید. 

شود، پس این اطالعات ممکن است اغلب  ی از بودجه سالمت عمومی مقامات محلی تامین میبودجه مرکز خدمات سالمت جنس

 شود: می  South Yorkshireدر  Sheffieldدر یک وب سایت محلی موجود باشند. نمونه زیر مربوط به مرکز خدمات 

 

 

https://www.healthwatch.co.uk/your-local-healthwatch/list
https://www.nhs.uk/nhs-services/hospitals/what-is-pals-patient-advice-and-liaison-service/
https://patientclientcouncil.hscni.net/
https://www.cas.org.uk/pass
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/899/page/71619
https://www.who.int/health-topics/sexual-health
https://www.who.int/health-topics/sexual-health
https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/visiting-an-sti-clinic/
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توانید مراکز خدمات سالمت جنسی محلی خود  جستجو، می با استفاده از واژه »سالمت جنسی« و نام شهر یا محله خود در قسمت  

 هایی برای جستجو دارد. گزینه ولز  و اسکاتلند , ایرلند شمالی, انگلستاننیز در اینجا  NHS را جستجو کنید. 

 

 پیشگیری از بارداری 
های پیشگیری از بارداری  برنامه ریزی زمان بارداری و انتخاب تعداد نفرات خانواده خود، از روش اینکه زنان و مردان برای 

های پیشگیری از بارداری که  توانید برای گفتگو در این مورد و دریافت یکی از روش استفاده کنند، کامالً رایج است. شما می

 کلینیک سالمت جنسی مراجعه کنید.  برای شما مناسب است، به صورت رایگان به پزشک عمومی و یا

 توان برای درمان و مدیریت برخی مشکالت پزشکی استفاده کرد. های پیشگیری از بارداری را نیز می روش  

های پیشگیری که باید ها شامل روش در دسترس است. این روش  NHSروش پیشگیری از بارداری به صورت رایگان در  15

 شود. شود و همچنین پیشگیری از بارداری بلند مدت و غیر قابل بازگشت مانند عقیم سازی می در هنگام رابطه جنسی استفاده 

های پیشگیری بر دوش زنان  هرچند که هم زن و هم مرد مسئول پیشگیری هستند، اما باید توجه داشت که مسئولیت اکثر روش  

 عات داشته باشید. های موجود و حقوق خود اطالاست، بنابراین مهم است که در مورد گزینه 

مراقبت پیشگیرانه همیشه باید   های پیشگیری برای زنان مختلف مناسب است.بسته به متغیرهای مختلف، انواع مختلفی از روش  

کند، دلیل استفاده از این روش  با رضایت شما انجام شود. اگر پزشک به شما استفاده از نوع خاصی از پیشگیری را توصیه می 

وب سایت زیر اطالعاتی در خصوص   ا توضیح دهد تا ببینید که آیا این روش مناسب شما هست یا خیر. را باید برای شم

 تواند مفید باشد. دهد که می های پیشگیری از بارداری ارائه می روش 

های پیشگیری  است که براساس پاسخ به یک سری سوال به شما در دسترسی به روش  ابزار آنالیندارای یک  Brookکلینیک 

 کند.کمک می 

هایی دارند، و  های پیشگیری از بارداری چالش گوید بسیاری از گزینه وب سایتی است که می   های پیشگیری از بارداریگزینه  

 پردازد. های مختلف به ارائه اطالعات صادقانه می برای بررسی مزایا و معایب گزینه 

LDown های پیشگیری از بارداری را  تجربه انواع مختلف روش توانند نظرات خود در خصوص وب سایتی است که زنان می

 به اشتراک بگذارند. 

 دهد.های رایج ارائه می و نگرانی  انواع مختلف پیشگیری از بارداریاطالعات زیادی در خصوص  انگلستان  NHSوب سایت  

Sexwise های پیشگیری از  در خصوص اشتباهات رایج در مور روش  اطالعات ویدئوییتیوب به همراه  یک کانال یو

 بارداری دارد. 

های پیشگیری  های مربوط به عقاید رایج در خصوص روش دارد که به پرسش  آزمون آنالین یک  Unityمرکز سالمت جنسی 

 دهد.از بارداری پاسخ می 

ی پیشگیری از بارداری از شما در مقابل سرایت  هاموضوع خاص و مهمی که اینجا وجود دارد این است که اکثر گزینه 

شود که به شما هم در پیشگیری از بارداری و هم  کاندوم تنها روش پیشگیری محسوب می  کنند.های مقاربتی محافظت نمی عفونت

 کند.ها کمک می  STIدر پیشگیری از سرایت 

 

 های مقاربتی عفونت
 کنند.جنسی محافظت نشده از فردی به فرد دیگر سرایت می ( از طریق رابطه STIهای مقاربتی )عفونت

https://www.nhs.uk/SERVICE-SEARCH/sexual-health
https://www.sexualhealthni.info/gum-clinics-northern-ireland
https://www.sexualhealthscotland.co.uk/get-help/sexual-health-service-finder
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/?s=SexualHealth
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/?s=SexualHealth
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/?s=SexualHealth
https://legacy.brook.org.uk/our-services/start-my-contraception-tool
https://www.contraceptionchoices.org/
https://theldown.com/
https://www.nhs.uk/conditions/contraception/
https://www.youtube.com/c/Sexwise/videos
https://www.unitysexualhealth.co.uk/contraception/contraception-myths-busted/
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STI  توانند دارای عالیم ناخوشایندی باشند اما گاهی اوقات ممکن است سالها بدون عالمت باقی بمانند. برای کسب  ها می

م شهر +  ها و عالیم آنها از وب سایت کلینیک سالمت جنسی محلی خود بازدید کنید )نا STIاطالعات بیشتر در مورد 

“Sexual Health” )برای دسترسی به اطالعات ترجمه شده، مرکز خدمات   را در موتور جستجو سرچ کنید(.  )سالمت جنسی

لطفاً توجه داشته باشید   در وب سایت خودش را.  اطالعات موجود کندابزاری است که ترجمه می دارای  Leedsسالمت جنسی  

 کند، پس ممکن است ترجمه زیاد دقیق نباشد. که این سایت از یک ابزار ترجمه خودکار استفاده می 

 :NHSهای توصیه 

 باشید، در اسرع وقت برای چکاپ به یک کلینیک سالمت جنسی مراجعه کنید.  دچار شده  STIاگر نگران هستید که به  -

 تا قبل از انجام چکاپ، بدون استفاده از کاندوم رابطه جنسی از جمله سکس دهانی انجام ندهید.  -

 ده کنید. مبتال شده باشید و در حین رابطه جنسی شریک خود را آلو STIممکن است بدون اینکه خودتان بدانید به  -

آزمایشی است   STIغربالگری   شود.غربالگری منظم سالمت جنسی نیز برای افرادی که رابطه جنسی زیادی دارند، توصیه می 

های  اکثر عفونت  شود. خواهند خود را از حیث داشتن عفونت بررسی کنند، انجام می که روی افرادی که عالمتی ندارند اما می

 هستند، بخصوص اگر زود تشخیص داده شوند.  مقاربتی قابل درمان یا مدیریت 

کیت آزمایش خانگی  ها یک عفونت  برخی کنید، برای غربالگری توانید بسته به اینکه در کجای انگلستان زندگی می همچنین می

 سفارش دهید.   رایگان

 

 بارداری ناخواسته و سقط جنین 
  هایی پیش روی شما هست. خواهید فرزند خود را نگهدارید یا خیر، گزینه دانید که آیا می باردار هستید و نمیاگر شما یک زن 

شود. بارداری یا  باشد. گاهی اوقات به عنوان خاتمه بارداری نیز شناخته می ای برای خاتمه دادن به بارداری می سقط جنین پروسه 

 یابد. اتمه می بوسیله دارو و یا از طریق پروسه جراحی خ

های  شود، اما در دسترسی به این خدمات تفاوت در انگلستان، سقط جنین قانونی است و تا چند بار به صورت رایگان انجام می  

توانند برای  زنان می  دهد.تیار شما قرار می اطالعات بیشتری در خصوص سقط جنین در اخ اینجادر  NHS ای وجود دارد. منطقه 

 کسب اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرند: 

  مرکز خدمات مشاوره بارداری بریتانیا  در قسمت باالیی وب سایت در صورتیکه در انگستان، اسکاتلند یا ولز سکونت دارید،

(BPAS ) توانید زبان وب سایت را تغییر دهید.ای وجود دارد که میدکمه 

 

 02890316100  به این شماره تماس بگیرید: Informing Choices NIتوانید با اگر ساکن ایرلند شمالی هستید، می 

 

 تخصص زنان 
 گیرد.می در سیستم سالمت انگلستان خدمات پزشکی زنان معموالً در شاخه پزشکی عمومی قرار 

شود(، به عنوان بخشی از این خدمات به تمامی زنان و افراد  )که گاهی به آن »تست اسمیر« هم گفته می  غربالگری دهانه رحم 

 شود. سال ارائه می  64تا  25بین 

 کند.غربالگری دهانه رحم سالمت دهانه رحم را بررسی می  -

https://leedssexualhealth.com/additional-information/translate
https://leedssexualhealth.com/additional-information/translate
https://leedssexualhealth.com/additional-information/translate
https://sh24.org.uk/
https://sh24.org.uk/
https://www.nhs.uk/conditions/abortion/
https://www.bpas.org/
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از حیث هرگونه تغییر و موارد غیر طبیعی بررسی   های موجود در دهانه رحم را این تست همچنین سالمت سلول   -

 کند، تا از تبدیل هر گونه سلول غیر طبیعی به سلول سرطانی پیشگیری شود. می

سال یکبار، بسته به    5تا  3سال باید به طور کتبی دعوت به عمل بیاید، و هر  64تا   24از تمامی زنان و افراد بین   -

 یند. سنشان، مورد آزمایش مجدد قرار بگیر

 شود. های دهانه رحم برداشت می در حین وقت ویزیت، یک نمونه کوچک از سلول  -

اینکه نتیجه   -کند شود. این نتیجه اقدامات آینده را مشخص می هفته اعالم می  2نتایج به طور کتبی بعد از حدود  -

را نزد پزشک عمومی به  های بیشتر نیاز است. مهم است که اطالعات تماس خود غربالگری سالم است یا به بررسی 

 روز نگهدارید تا مطمئن شوید نتیجه آزمایشات را دریافت خواهید کرد. 

اید، از طریق آنالین یا تلفنی با ای دریافت نکرده کنید که باید تست غربالگری دهانه رحم بدهید ام دعوتنامه اگر فکر می  -

 مطب تماس بگیرید. 

ها برای حفاظت از خود در مقابل  اندازید. این یکی از بهترین روش سعی کنید تست غربالگری دهانه رحم را عقب نی  -

 سرطان دهانه رحم است. 

غربالگری   افتد، اطالعات کسب کنید. می  توانید در خصوص آنچه در یک وقت ویزیت غربالگری دهانه رحم اتفاقمی  اینجادر 

توانید از پرستار  گیرد. شما کنترل غربالگری را در اختیار دارید و در هر زمان میدهانه رحم همیشه با رضایت شما انجام می 

 بخواهید که انجام آن را متوقف کند. 

 

 ختنه آلت تناسلی زنان 
های آلت تناسلی  های مشمول در حذف جزئی یا کامل ارگان( واژه ای است که برای تمامی رویه FGMختنه آلت تناسلی زنان )

اکثر اوقات بر روی    FGMشود. های دیگر در آلت تناسلی زنان برای مقاصد غیر پزشکی، اتالق می زنان و یا ایجاد آسیب 

اغلب »بریدن«، »ختنه زنان«، »شروع«، »سونا« و  شود. به این کار سالگی انجام می  15دختران جوان بین سنین نوزادی تا  

 شود. »باد کردن« هم گفته می

شود به شدت متغیر است و ممکن است درست پس از تولد، در کودکی یا نوجوانی، درست قبل  انجام می  FGMسنی که در آن 

 از ازدواج یا طی اولین بارداری انجام شود. 

تواند  های زیادی شود. این کار می تواند موجب آسیب شود و میبرای قربانی محسوب می این کار اغلب یک کار دردناک و خشن 
منجر به درد شدید شود و ممکن است مشکالت سالمتی فوری یا بلند مدت ایجاد کند، از جمله مشکالت سالمت روان یا مشکالت  

شود. این کار در انگلستان  اوقات باعث مرگ می اندازد و گاهی فرزند آوری، که این کار سالمت کودک و مادر را به خطر می 
 شود. غیر قانونی است و اگر روی کودکان انجام شود، سو استفاده از کودک تلقی می 

 FGMتاثیرات 

 درد مداوم  -

 درد و دشواری هنگام رابطه جنسی -

 شوندهای تکراری که به ناباروری منجر می عفونت -

 خونریزی، ایجاد کیست و آبسه  -

 یا نگهداشتن ادرار )بی اختیاری( مشکل در ادرار  -

 افسردگی، مرور خاطرات و آسیب زدن به خود  -

 تواند جان مادر و فرزند را به خطر بیاندازد ایجاد مشکل در حین وضع حمل، که می  -

 

 رود. جرم کیفری به شمار می   FGMاین یعنی انجام  شود. جرم محسوب می  FGMانجام و یا مهیا کردن شرایط انجام  

این پروسه چه در انگلستان انجام شود و چه خارج از انگلستان جرم  کنید، اگر شما )قربانی( در انگلستان زندگی می  -

 است. 

https://www.nhs.uk/conditions/cervical-screening/what-happens-at-your-appointment/
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 شود. روی خود، جرم حساب می  FGMهمچنین کمک و یا تشویق یک دختر یا زن به انجام  -

 سال زندانی شود.  14مکن است تا مجرم شناخته شود، م FGMفردی که به جرم انجام  -

 شود؟ چه زمانی انجام این کار جرم محسوب نمی 

اگر انجام این کار روی یک زن یا دختر ضروری شناخته شود و توسط یک متخصص پزشکی ثبت شده در انگلستان  -

 انجام شود، جرم تلقی نخواهد شد. 

گیرد که آیا این کار یک عمل  اگر متخصص پزشکی خارج از انگلستان ثبت شده باشد، دادگاه در این مورد تصمیم می  -

 صورت گرفته است.   FGMقانونی بوده است یا جرم 

 

  ، معلمین، متخصصین پزشکی و مددکاران اجتماعی در انگلستان و ولز از لحاظ قانونی ملزم 2015از اکتبر    وظیفه گزارش کردن 

سال، موضوع را به پلیس گزارش دهند. متخصص باید    18روی دختران کمتر از    FGMهستند که در صورت اطالع از انجام  

 موضوع را به پلیس گزارش دهد.  FGMماه پس از کشف انجام  1هم به صورت زبانی و هم به صورت کتبی ظرف 

 به سرعت با پلیس تماس بگیرید.  999اگر فردی در معرض خطر قریب الوقوع قرار دارد، با شماره گیری   

تماس   08000283550به شماره   NSPCCمشاوره خط اگر نگران هستید که فردی ممکن است در معرض خطر باشد، با 
 .را تکمیل کنید فرم آنالین توانید یکمی مراجعه کنید. همچنین  fgmhelp@nspcc.org.uk  بگیرید و یا به وب سایت

روی دختر خود تحت فشار هستید، از پزشک عمومی، بازدید کننده سالمت و یا یک متخصص پزشکی   FGMاگر برای انجام 
 تماس بگیرید. NSPCCکمک بخواهید، یا با خط مشاوره دیگر 

از   -کمک بگیرید   FGMیا مرکز خدمات  NHSتوانید از یک متخصص زنان انجام شده است، می  FGMاگر روی شما 

 پزشک عمومی، ماما یا هر متخصص پزشکی دیگر در مورد خدمات موجود در منطقه خود سوال کنید.

 مراجعه کنید.  HSNبه وب سایت  FGMدر مورد  های ترجمه شدهجزوه برای کسب اطالعات بیشتر به عالوه 

توانند از بازماندگان این عمل حمایت  می هایی که  در انگلستان  سازمان   Womankind Worldwideو    FGMشبکه حمایت  

 اند.کنند را فهرست کرده 

 

 بارداری 
 دهد.ارائه می  ها و عالیم باردارینشانه اطالعاتی در خصوص  NHSوب سایت 

هستید، البته در صورتیکه در زمان دریافت مراقبت از   NHSمراقبت زایمان رایگان اگر باردار هستید شما مستحق دریافت 
 اظت بشر دوستانه یا حفاظت موقت برخوردار باشید. پناهندگی، حف

 
های مراقبت، از این مراقبت  حتی اگر شما مستحق دریافت مراقبت رایگان نباشید، در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه

کودک شما بسیار  های زایمان در صورت عدم توانایی به پرداخت هزینه، برای شما و برخوردار خواهید شد. شرکت در مراقبت 

 مهم است. 

 وجود دارد، از جمله:  NHSدر وب سایت  های بارداریمراقبت اطالعات زیادی در خصوص 

 مشاوره در خصوص برنامه ریزی برای بارداری و نحوه مطرح کردن موضوع در صورتیکه باردار هستید  -

 افتد و چیزهایی که باید به آنها فکر کرددر اولین بارداری چه اتفاقی می  -

 توانید انجام دهیدها، آزمایشات و مراقبت قبل از تولد که می اسکن -

 باردار هستید نحوه مراقبت از خود و نوزاد خود وقتی  -

 آنچه باید در هر هفته از بارداری منتظر آن باشید -

 آنچه باید در مورد عالیم رایج، مشکالت و شرایط موجود بدانید -

 افتدچطور بگویید که وقت زایمان است و آنچه هنگام وضع حمل و تولد فرزند اتفاق می  -

 مشاوره در خصوص آنچه ممکن است حین بارداری الزم داشته باشید.  -

irthrightsB  در خصوص حقوق شما و قانون بارداری و تولد فرزند در وب سایت خود   اطالعاتسازمانی است که به ارائه

 پردازد. می

mailto:fgmhelp@nspcc.org.uk
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/reporting-abuse/report/report-abuse-online/
https://www.nhs.uk/conditions/female-genital-mutilation-fgm/
https://www.nhs.uk/conditions/female-genital-mutilation-fgm/
https://www.nhs.uk/conditions/female-genital-mutilation-fgm/
https://www.fgmnetwork.org.uk/services/fgm-support-services/
https://www.fgmnetwork.org.uk/services/fgm-support-services/
https://www.fgmnetwork.org.uk/services/fgm-support-services/
https://www.womankind.org.uk/fgm-organisations-offering-advice-and-support/
https://www.nhs.uk/pregnancy/trying-for-a-baby/signs-and-symptoms-of-pregnancy/
https://www.nhs.uk/pregnancy/trying-for-a-baby/signs-and-symptoms-of-pregnancy/
https://www.nhs.uk/pregnancy/trying-for-a-baby/signs-and-symptoms-of-pregnancy/
https://www.nhs.uk/pregnancy/
https://www.nhs.uk/pregnancy/
https://www.nhs.uk/pregnancy/
https://www.birthrights.org.uk/factsheets/
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City of Sanctuary  های مختلف  به زبان  تولد فرزند در انگلستان؛ راهنمای پناهندگانیک راهنمای ویدئویی در خصوص

 ایجاد کرده است. 

Maternity Action پردازد. در خصوص حقوق زایمان در انگلستان می یک سازمان تخصصی است که به ارائه مشاوره  

 پردازند.می  اینجاآنها به ارائه اطالعا خاص در مورد حقوق حمایت زایمان و مزایای مربوط به پناهندگان در 

تواند منبع مفیدی برای حمایت در زمان بارداری، تولد و پس از  می  Community Doulasاند که ریافته برخی زنان نیز د

خاب و  اطمینان حاصل می کند که زنان باردار و افراد به طور مداوم از مراقبت، آموزش برای حمایت از انت  Doula تولد باشد. 

 همراهی آگاهانه برخوردار می شوند.

 

 از دست رفتن بارداری:  

به ارائه   انجمن سقط جنین اید، منابع کمکی خوبی در این خصوص هم موجود است.اگر از دست رفتن بارداری را تجربه کرده 

 تواند مهم باشد. پردازد، همچنین صحبت با پزشک عمومی هم می اطالعات می

 

 

 خدمات سالمت روان 
سالمت و تندرستی ضروری باشد. در انگلستان مردم  تواند به همان اندازه برای  در کنار سالمت فیزیکی، سالمت روان هم می 

کنند. مشکالت  برای توصیف روش تفکر، احساس و یا واکنش نشان دادن به مسائل زندگی، از واژه سالمت روان استفاده می 

در انگلستان تر و بلندمدت تر. کنیم  و یا مشکالتی جدی هایی باشد که همه ما در طول زندگی خود تجربه می سالمت روان نگرانی 

برد و اینکه افراد در این زمینه کمک دریافت کنند طبیعی است و نباید بزرگسال از مشکالت ذهنی رنج می  6نفر از هر  1

 موجب شرمساری باشد. 

توانند به صورت رایگان از لحاظ عاطفی شما را مشاوره  رایگان هستند. پزشکان عمومی می  NHSخدمات سالمت روان در  

برخی خدمات سالمت    ان کنند، و در شغل آنها این کار به اندازه مشاوره در خصوص سالمت فیزیکی اهمیت دارد. دهند و درم

، اما در  های روان شناختیبهبود دسترسی به درمان دهند خودشان خود را معرفی کنند، مانند روان هستند که به افراد اجازه می 

 برخی موارد، شما برای دسترسی به خدمات سالمت روان و درمان روان شناختی از طرف پزشک عمومی معرفی شوید. 

همچنین ممکن است دریابید که تندرستی روانی اصطالحی است که غالباً در انگلیس برای صحبت در مورد احساس ما ،   

چگونگی کنار آمدن با زندگی روزمره یا احساس امکان در حال حاضر استفاده می شود. تندرستی روانی خوب به معنی همیشه  

تر  یست. اما تندرستی روانی ضعیف کنار آمدن با زندگی روزانه را سخت شاد بودن یا قرار نگرفتن تحت تاثیر تجارب خود ن 

 کند.می

 دهد. را به چندین زبان به همراه نکاتی برای بهبود تندرستی ارائه می  ایمنابع ترجمه شده  پزشکان دنیا

Mind  راهنمایی در مورد اینکه از  آنها اطالعات مختلفی در وب سایت خود دارند، از جمله  ه سالمت روان ملی است. یک خیری

 افت کمک برای یک مشکل سالمت روان را آغاز کنیم.دری  کجا

NHS  طراحی کرده است.   مراقبت از سالمت روانوب سایت خاصی را برای ارائه نکاتی در خصوص 

این خدمات را   پردازند.به ارائه خدمات حمایتی و درمانی سالمت روان می  شورای پناهندگان )انگلستان(در برخی نواحی 

 ببینید. اینجاتوانید می

ت به پناهندگان در نظر گرفته  دسترسی به خدمات سالمت روان ممکن است دشوار باشد، و همه این خدمات برای ارائه حمای 

های انتظار بلندی برای خدمات ارزیابی یا درمانی وجود داشته باشد و مسیر دسترسی به  گاهی اوقات ممکن است لیست  اند.نشده

 تواند پیچیده باشد. خدمات می 

 توانید:کنید که نیاز مبرم و حیاتی به حمایت سالمت روان دارید، میاگر فکر می 

 محلی خود تماس بگیرید )تنها در انگلستان( تیم بحران سالمت روان با  -

 بگیریدتماس  116123با شماره  Samaritansبرای صحبت با  -

 تماس بگیرید 111اگر در خصوص سالمت روان به کمک ضروری نیاز دارید، اما شرایط اورژانسی نیست، با  -

https://maternity.cityofsanctuary.org/resources/childbirth-in-the-uk-a-guide-for-refugees/film-translations
https://maternityaction.org.uk/advice/refugees-maternity-rights-and-benefits/
https://www.doulaswithoutborders.com/
https://www.miscarriageassociation.org.uk/information/
https://www.miscarriageassociation.org.uk/information/
https://www.miscarriageassociation.org.uk/information/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-psychological-therapies-service/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-psychological-therapies-service/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-psychological-therapies-service/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wellbeing-guidance/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wellbeing-guidance/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wellbeing-guidance/
https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/seeking-help-for-a-mental-health-problem/where-to-start/
https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/seeking-help-for-a-mental-health-problem/where-to-start/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.refugeecouncil.org.uk/service-category/mental-health/
https://www.nhs.uk/service-search/mental-health/find-an-urgent-mental-health-helpline
https://www.samaritans.org/
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به عنوان مثال، فردی به شدت به خود صدمه زده است یا   -  تماس بگیرید 999اگر جان یک نفر در خطر است با   -

 توانید امنیت خود یا فرد دیگری را حفظ کنید. کنید نمیمصرف بیش از اندازه داشته است و یا وقتی احساس می 

 ر دهید. زمان دیگران را هد این شرایط اورژانسی سالمت روان باید به اندازه سالمت فیزیکی جدی گرفته شود. نباید بیش از 
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