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Що таке NHS Pharmacy First Scotland?
•

NHS Pharmacy First Scotland — це послуга Національної
служби охорони здоров'я (NHS), що надається вашою
місцевою аптекою (аптекою з контрактом на надання
рецептів та послуг NHS).

•

У випадках, що не відносяться до екстрених, ви можете
отримати медичну консультацію в аптеці.

•

Зазвичай вам не треба записуватися на прийом. Достатньо
просто прийти в будь-яку аптеку.

•

Фармацевт може надати вам консультацію з приводу
неважкого захворювання та ліки, якщо вони потрібні.

Для кого призначена ця послуга?

Ви можете скористатися послугами NHS Pharmacy First
Scotland, якщо ви зареєстровані у сімейного лікаря в Шотландії
або живете в Шотландії. Зверніться до працівників аптеки за
додатковою інформацією.

Як надається послуга?
•

Фармацевти — експерти в галузі ліків та можуть допомогти з
незначними проблемами зі здоров'ям.

•

Фармацевт надає консультацію та призначає лікування (якщо
це необхідно) при незначних захворюваннях, таких як.
Акне

Головні воші

Алергія

Геморой (гемороїдальні вузли)

Стопа атлета

Сінна лихоманка

Болі в спині

Імпетиго

Закладеність носа або нежить Розлад шлунку
Герпес

Виразки у роті

Закреп

Біль

Кашель

Менструальний біль

Цистит (у жінок)

Біль у горлі

Діарея

Паразити

Біль у вусі

Молочниця

Екзема

Бородавки

Головний біль

Підошовні бородавки

•

Фармацевти, як і сімейні лікарі, можуть надавати лише певні
ліки та продукти в NHS. Ці дії довели свою ефективність для
лікування хворого. Якщо вам необхідні конкретні ліки або
продукт, скоріш за все, вам доведеться їх купити. Фармацевт
надасть вам консультацію з цього приводу.

•

Якщо фармацевт вважає, що вам краще звернутися до
лікаря, він може направити вас до вашого лікаря або
порадити записатися на прийом.

Як скористатися послугою?
•

Послугами NHS Pharmacy First Scotland можна скористатися
у всіх аптеках Шотландії, які видають рецепти NHS.

•

Ви самі можете обрати аптеку.

•

У більшості випадків вам не потрібно записуватися на прийом
до фармацевта.

•

Коли ви прийдете до аптеки, фармацевт (або один із
співробітників) запитає у вас деяку інформацію — ім'я, дату
народження та поштовий індекс.

•

Фармацевт:
o запитає вас про ваші симптоми;
o надасть консультацію щодо вашого стану;
o дасть ліки (якщо необхідно); та
o	направить вас до іншого медичного працівника (наприклад,
до вашого сімейного лікаря), якщо це необхідно.

•

Фармацевт створить запис про прийом ліків пацієнтом (PMR)
— дані про консультацію та лікування, які вам були надані.

•

Ви можете попросити скористатися консультаційним
кабінетом, якщо хочете говорити з фармацевтом наодинці.

Чи можу я як і раніше ходити в інші аптеки?
•

Так, ви можете звернутися в будь-яку аптеку, щоб купити ліки,
отримати рецепти або скористатися послугою NHS Pharmacy
First Scotland. Вам не потрібно завжди відвідувати одну і ту
ж аптеку.

•

Однак, якщо ви завжди користуєтеся послугами однієї і тієї ж
аптеки, фармацевт може скласти звіт про ваше лікування, що
допоможе вам більш ефективно слідкувати за своїм станом
здоров’я. (Ці дані нікому не передаються.)

Що робити, якщо я незадоволений послугою, яку
отримав в аптеці?
•

Спочатку поговоріть з фармацевтом, щоб спеціаліст
спробував негайно розібратися в цьому питанні.

•

Якщо ви не можете цього зробити, або якщо ви вже
поговорили зі своїм фармацевтом і все ще незадоволені
послугою, ви можете звернутися до відділу зворотного
зв'язку та скарг у місцевому управлінні охорони здоров'я
NHS. Контактні дані вказані на веб-сайті NHS Inform
www.nhsinform.scot.

Докладніша інформація
•

Якщо у вас є будь-які запитання з приводу інформації, яка
представлена в цій брошурі:

•

зв’яжіться зі своєю місцевою аптекою;

•

зверніться до вашого лікаря або працівника NHS, що
займається вашим лікуванням;

•

зателефонуйте на гарячу лінію NHS Inform за номером
0800 22 44 88 (дзвінки зі стаціонарного телефону
безкоштовні) або зайдіть на наш веб-сайт за адресою:
www.nhsinform.scot;

•

зверніться до служби консультування та підтримки пацієнтів
(PASS) за телефоном 0800 917 2127 або до місцевого
консультаційного бюро для громадян (знайдіть найближче
бюро на веб-сайті за посиланням: www.cas.org.uk або у
місцевій телефонній книзі).

Ця інформація доступна для перегляду на веб-сайті уряду
Шотландії(www.gov.scot) та на веб-сайті NHS Inform
(www.nhsinform.scot).
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