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نسخے کو دہرانے کا آرڈدینے میں تبدیلیاں
مر یضوں کے لیے ایک رہنما

کیا تبدیل ہو رہا ہے؟
لیور پول میں  NHSمعمول کی دواؤں کا آرڈ دینے کےطر یقوں میں کچھ تبدیلیاں کررہا ہے۔

کچھ لوگوں کو صحت کی کیفیت کے عالج کے لیے پابندی سے
دوائیں لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

جب بھی آپ کو مز ید دوا کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو اپنے جی پی سے اس کی
اجازت لینی ہوتی ہے۔

کچھ لوگاپنے جی پی کے پاس اپنی اگلی دواؤں کی ہدایت لینے کے لیے جاتے
ہیں۔

دیگر لوگ کسی فارماسسٹ کے ذر یعہ اپنے جی پی سے اپنے لیے
اگلی دواؤں کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہتے ہیں۔

موسم گرما ، 2018فارمیسیز جی پی سے لوگوں کے لیے دواؤں کا آرڈر نہیں لے سکیں گے۔ ہر کسی کو اپنی اگلی دواؤں کے لیے
خود اپنے جی پی سے پوچھنا ہوگا۔

فارمیسیز اب بھی آپ کی دوائیں جی پی سے لے کر آپ کو پہنچا
سکےت ہیں – لیکن پہلے آپ کوجی پی سے مز ید دواؤں کے لیے
ہدایت دینے کی درخواست کرنی ہوگی۔

مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟
اگر آپ پہلے سے ہی دوا کی ضرورت ہونے پر اپنے سے مز ید دواؤں کے لیے ہدایت طلب کرتے رہے ہیں تو آپ کے لیے کچھ بھی
تبدیل نہیں ہوگا ،اور آپ کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن اگر آپ کے فارماسسٹ آپ کو دوائیں لینے میں مدد کررہے ہیں ،تو آپ کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنے جی پی سے بات کرنا
چاہیے اور مدد طلب کرنی چاہیے۔

براہ کرم اس وقت تک انتظار نہ کر یں جب آپ کی دوائیں ختم ہونے کے قر یب ہوں ،ان سے تبھی بات کرلیں جب آپ کے پاس
ایک ہفتے کی دوا بچی ہوئی ہو۔
اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو ،مہربانی کرکے اپنے جی پی کے ر یسپشنسٹ سے پوچھیں۔ وہ بخوشی مدد کر یں گے۔

