Di zivistanê da beşên A&E û 999 bersivdar daxwazeka pir bilind dijîn û her tim ne hewce ne.
Gelek nexweş dikarin li cihekî din bi ewle û rehetî bên dermankirin, tê vê wateyê ku mirovên
ji bo tedawiya jiyanê divê bi lezgînî bên dîtin, zûtir dikarin bên dîtin
Heke hûn xwe nebaş hîs dikin û pêdivîya we bi lênêrîna lezgîn heye, hejmareke zêdeya
bijarte ji bo te heye. ji bo ku hûn li ser bifikirin çend vebijêrk hene
Eger hûn xwe nebaş hîs bikin an jî birîneke biçûk pê re hebe, dermanxaneya we ya herêmî
dikare şîret û hin dermanan pêşkêş bike. Ev dikare ji bo tedawîkirina rewşa xwe ya li malê
bibe alîkar. Heke hewce bike ku tu kesekî din bibînî, dermansaz jî dikarin alîkarîya we bikin
ku hûn kesê rast bibînin.
Heke nexweşiyek we ya girantir hebe, ji bo şîretê divê hûn malpera xwe ya praktîkê ya GP
an jî NHS 111 online ziyaret bikin. Heke hûn nikaribin xwe bigihînin înternetê, rasterast li 111
an jî li gpsa xwe bigerin.
Divê bangeke 999 ' an tenê ji bo rewşên acil ên jiyanî an jî birîndariyên giran were bikaranîn.

Dermanfiroş di dermanan da pispor in ku dikarin ji bo dermanên NHSyê alîkarîya we bikin û
herweha ji bo pirsgirên biçûk yên tenduristîyê piştgirîyê bidin. Ew dikarin bibin alîkar dema
ku hûn wê rojê pêwîstî bi şîret û dermankirinê dibînin, wek kuxik, serma, êşa qirikê,
pirsgirêka zik an jî êşa zik, sprains û êşên din.
Heke semptom nîşan didin ku ev tiştekî cidîtir e, dermanfiroş xwedî perwerdeyeka rast in da
ku hûn pê bawer bin ku alîkarîya ku hûn hewce ne bistînin. Di hin rewşan de dermanfiroş jî
dikarin alîkariya we bikin da ku dermanê bilez bistînin.
Heta derengî û dawiya hefteyê gelek dermanxane vekirî ne. Tu ne hewceyî randevûyê yî. Tu
dikarî dermanxaneyeka herêmî ji van: nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy
bibînî.

Heke têkildarî tendirustîya we bi taybetî eleqedar bibe, emeliyata we ya GP ê bi piranî divê
bibe cihê pêşî yê ku hûn pêwendîyê pê re deynin. Hûn dikarin randevûyê li ser malpera wan
an jî bi têlefona wan veqetînin. Ew dikarin ji bo demjimêran û dawiya hefteyê û betlaneya
bankê jî randevûyan pêşkêş bikin.
Pratîka we ya GP dikare ji bo reçete yan jî şêwirmendîya pisporê bijîşkî yê rast ê wekî GP,
hemşîre an jî fizyoterapist alîkarîya we bike. Carinan tu yê nexwazî ji malê jî derkevî.
Antîbiyotîk li ser vîrûsên zivistanê mîna serma û şewbê naxebitin, lewma ji daxwaza wan
neke.

Randevûyên GP'ê, her êvara hefteyê saet di navbera 6.30-10.00 de (li Hackney û City
Londonê), di navbera dawiya hefteyê û betlaneya bankayan de saet di navbera 8ê sbiehê8ê şevê an dederbas dibin.
Heke hûn li Bajarê Londonê, Hackney, Tower Hamlets, Waltham Forest an jî Newhamê
dijîn, hûn dikarin van randevûyan bi navbeynkarîya XWE YA GP-ê wek her dem di saetên
kar de an jî bi telefonkirina 111 saetê veqetînin.
Heke hûn li Barking û Dagenham, Havering an jî Redbridgeyê dijîn, hûn dikarin ji van
randevûyan rezervasyonê veqetînin û li ser 020 3770 1888 an jî bi telefonkirina NHS 111
24/7 li ser xeta hotline ya GP yê bigerin.
Li van her sê bajaran hûn dikarin ji bo birînên biçûk û nexweşiyên li navendên dermankirina
lezgîn ên civata me yên li Nexweşxaneya Civaka Barking û Polîklînîka Harold Woodê jî bibin
alîkar. Ev di saet 8ê sibehê-9ê şevê da vekirî ne, hefteyê heft rojan. Hûn dikarin li NHS 111ê
bigerin da ku randevûyê veqetînin an jî biçin hundir û li benda dîtinê bin. Ne hewce ye hûn bi
GP'yekê qeydkirî bin.

Heke pêdivîya we bi lezgînî hebe, lê ne hewcehîya we ya bijîşkî ya jiyanî hebe, ji bilî ku hûn
rasterast biçin A&E. NHS 111ê, ji bilî ku hûn rasterast biçin NHS 111 onlaynê, pê bawer bin

ku hûn ê di cih de alîkarîya we bikin û heke hewce bike, pisporekî tendûrîstîyê dê telefonî we
bike.
NHS 111 bi awaya onlayn, ji bo we hêsantir dike ku hûn di demeka rast da tedawîya ku
pêdivîya we pê heye bicih bikin. Herwiha wî xizmet dikare mirovan ber bi navendên
dermankirina lezgîn (an jî navendên meşê), GP, dermanxane, xizmetên diranan ên lezgîn an
jî xizmetên herêmî yên guncawtir ve bibe.
NHS 111 bi awaya onlayn jî dikare ji we re bibêje ka hûn ê ji bo semptomên xwe li ku derê
alîkarîyê bistînin, hûn ê çawa agahî û şîretên giştî yên tenduristîyê bibînin, ji bo ku hûn
dermanên xwe yên pêşniyazkirî bidest bixin û çawa reçeteyek dubare bistînin.
Serdana 111.nhs.uk / Lêgerîn NHS 111 online.

Heke hûn nikarin înternetê bi kar bînin, li 111ê bigerin. NHS 111 dê di cih da alîkarîya we
bike û pê bawer be ku hûn bi pisporekî tendûristî ra diaxivin an jî ji we ra li navendeka
tedawîya lezgîn, xizmeta diranan a lezgîn an jî bi GPyê randevûyê veqetînin. Heke hewce
bike ew dikarin ji we ra randevûyê jî veqetînin.

Eger kesek bi giranî nexweş be an jî birîndar bibe û jiyana wan bikeve xeteriyê, divê hûn bi
tenê li 999an bigerin. Divê hûn tavilê bang bikin heke hûn an kesek din krîza dil an felc heye.
Her wiha divê hûn li 999an bigerin, heke kesek travmayeke mezin derbas kiribe, wekî
qezaya trafîka rê yan jî birîneke giran a serî pê re çêbûye.

