
 

 

 

NHS Grampian 

Sexual Health Services  / Servicii de Sănătate Sexuală 

Language: Romanian /  Limba: română 

 
Serviciile de Sănătate Sexuală sunt deschise și oferă următoarele: 

• Contracepție de urgență și de rutină, inclusiv sterilet și implanturi, 
• Testarea și tratarea Infecțiilor cu Transmitere Sexuală (ITS) / Sexually 

Transmitted Infections (STI)  sau a virusului transmisibil prin sânge și fluide 
corporale / Blood Borne Virus (BBV)  

• Profilaxia pre și post-expunere la HIV / HIV Pre- and Post-Exposure 
Prophylaxis  

• Avortul și îngrijirea HIV 
 

Numai cu programare. Nu primim pacienţi care nu s-au programat în prealabil. 
Pentru a vă face programare vă rugăm să sunați la numărul 0345 337 9900. 
 
Ȋn cazul în care nu vorbiți limba engleză, Serviciul de Sănătate Sexuală are acces la 
interpreți telefonici (Language Line), care oferă personalului acces la interpreți cu 
experienţă, pentru peste 170 de limbi diferite. Toate apelurile sunt confidențiale. 

1. Formaţi numărul 0345 3379900  

2. Când auziți în limba engleză: ’’Please choose from the following options..." /„Vă 
rugăm să alegeți dintre următoarele opțiuni", apăsaţi tasta 2 de pe tastatura 
telefonului dumneavoastră. 

3. Când vi se solicită din nou: ‘’Please choose from the following options.." / „Vă 
rugăm să alegeți dintre următoarele opțiuni ...”/, vă rugăm să apăsați tasta 3 și 
să așteptați ca un recepționer să vă răspundă la apel. 

4. Spuneți recepționerului în limba engleză: „Am nevoie de un interpret. Vorbesc 
limba româna‘’ / ‘’I need an interpreter. I speak romanian language ”. 

5. Recepționerul vă va pune apelul „în așteptare” în timp ce va suna la un interpret 
care se va alătura conversaţiei. Vă rugăm să așteptați cu răbdare, deoarece 
acest lucru poate dura câteva minute. 

6. Imediat ce interpretul este disponibil, recepționerul va pune apelul pe 
"conference"  / „conferință”  sau / ‘’three-way conversation’’ /„conversație în trei 
direcții”,  unde dumneavoastră, interpretul și recepționerul puteți purta o 
conversație împreună. 

7. Dacă simțiți că aveți o problemă urgentă, vă rugăm să informați recepționerul. 
Va trebui să îi comunicaţi numărul dumneavoastră de telefon, pentru ca acesta 
să poată aranja să fiţi sunaţi înapoi de către o asistentă sau un medic. 

 
Prezervativele sunt, de asemenea, disponibile la cerere și vă vor fi expediate prin 

poștă la adresa dumneavoastră de domiciliu.  

Vă rugăm să trimiteţi la adresa gram.freecondoms@nhs.scot, un email în care să 

comunicaţi numele, adresa și dimensiunea prezervativului necesar: trim/mic, 

regular/mediu sau large/mare.  


