NHS Grampian
Seksualinės sveikatos paslaugos (angl. Sexual Health Services)
Kalba: Lietuvių (angl. Language: Lithuanian)
Seksualinės sveikatos paslaugos yra laisvai prieinamos ir teikia šias paslaugas:
• Skubias ir rutinines kontracepcijos priemones, įskaitant spirales ir implantus
• Lytiniu keliu plintančių infekcijų (LPI)(angl. Sexually Transmitted Infections
(STI) ) ar per kraują plintančių virusų (KPV) (angl. Blood Borne Virus (BBV) )
tyrimus ir gydymą
• ŽIV prieš ir po poveikio profilaktiką (angl. HIV Pre- and Post-Exposure
Prophylaxis)
• Abortas ir ŽIV priežiūrą
Tik susitarus paskyrimui, atsitiktiniai pacientai nepriimami. Dėl susitikimo
skambinkite telefonu 0345 337 9900.
Jei nemokate anglų kalbos, Seksualinės sveikatos tarnyba gali naudotis vertėjais
telefonu (angl. Language Line). Tokiu būdų darbuotojai gali naudotis patyrusiais
vertėjais daugiau nei 170 skirtingomis kalbomis. Visi skambučiai yra konfidencialūs.
1. Surinkite 0345 3379900
2. Kai išgirsite angliškai „Prašome pasirinkti iš šių variantų ...“ (angl. "Please
choose from the following options...") , klaviatūroje paspauskite 2.
3. Kai dar kartą nurodoma „Prašome pasirinkti iš šių variantų ...“ (angl. "Please
choose from the following options..."), paspauskite 3 ir palaukite, kol registratorė
atsakys į jūsų skambutį.
4. Pasakykite registratūrai anglų kalba: „Man reikia vertėjo. Aš kalbu (agnl. I need an
interpreter. I speak) (ta kalba, kuria jūs kalbate)“.

5. Registratorė paprašys jūsų nepadėti ragelio, kol ji skambins vertėjui, kad jis
prisijungtų prie skambučio. Prašome kantriai palaukti, nes tai gali užtrukti kelias
minutes.
6. Kai tik bus susisiekta su vertėju, registratorė pakeis skambutį į „konferencinį“
(agnl. "conference" ) arba „pokalbį trejomis kryptimis“ (angl. "three-way
conversation ") , kur galėsite kalbėtis jūs, vertėjas ir registratorė.
7. Jei manote, kad turite skubių problemų, praneškite apie tai registratorei. Turėsite
jiems nurodyti savo telefono numerį, kad jie galėtų susitarti, kad seselė ar
gydytojas jums paskambintų.
Prezervatyvai taip pat yra išduodami pagal pareikalavimą ir bus išsiųsti jūsų namų
adresu. Siųskite el. laišką gram.freecondoms@nhs.scot savo vardą, pavardę,
adresą ir būtinai prezervatyvo dydį: mažas, reguliarus arba didelis.

