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English  Farsi/ یفارس  

Assessing long COVID symptoms 

If your healthcare professional thinks you have long COVID, they 

may: 

 take a medical history and ask about whether you have 

had, or think you have had, coronavirus (COVID-19) 

 examine you to find out more about any physical or 

mental health symptoms you have if required 

If you need it, please ask about extra support during your 

assessment. For example having extra time for your 

appointment or having an interpreter. Your healthcare 

professional may ask to include your family or carers in 

discussions. They'll agree this with you. 

 ارزیابی عالئم کووید مزمن

در صورتیکه متخصص بهداشت و درمان احتمال دهد دچار کووید مزمن شده اید، 

 ممکن است:

  شرح حال پزشکی شما را گرفته و از شما سؤال کند که آیا قبالً ویروس

 ( گرفته اید، یا حس کرده اید که به آن مبتال شده اید91-کرونا )کووید

  در صورت لزوم، شما را معاینه کند تا از وجود هرگونه عالمت جسمانی و

 سالمت روانی بیشتر اطالع کسب کند

طی مدت ارزیابی عالئم، در صورت نیاز به حمایت بیشتر، لطفاً اطالع دهید. 

وقت اضافی در نوبت ویزیت یا نیاز به یک مترجم. به پیدا کردن مثالً نیاز 

متخصص بهداشت و درمان ممکن است از خانواده یا مراقبین شما بخواهد که آنان 

هم در جلسه ویزیت شرکت کنند. متخصص این کار را با توافق شما صورت می 

 دهد.
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How your symptoms will be assessed 

Your healthcare professional will talk to you about the wide 

range of possible long COVID symptoms, and how they may 

come and go over time. They may suggest some tests - for 

example a blood test. 

You'll generally be able to manage most of your symptoms on 

your own but you may need some help from your primary care 

team. Your primary care team could include a: 

 GP 

 nurse 

 pharmacist 

 physiotherapist 

 occupational therapist 

In some cases, you may be referred for more specialist advice. 

 عالئم شما چگونه ارزیابی می شوند

متخصص بهداشت و درمان در رابطه با طیف وسیع عالئم احتمالی کووید مزمن و 

د کرد. ممکن چگونگی ظهور و ناپدید شدن آنها در طول زمان با شما صحبت خواه

 مثل تست خون. –است آزمایش ها و تست هایی به شما پیشنهاد کنند 

شما بطور کلی قادر هستید بیشتر عالئم خود را خودتان کنترل کنید، اما ممکن است به 

کمک تیم اصلی مراقبت و درمان نیز نیاز پیدا کنید. تیم  مراقبت و درمان اولیه 

 عبارتند از:

 PG 

 پرستار 

 داروساز 

 خصص توانبخشیمت 

 متخصص کاردرمانی 

در برخی موارد، ممکن است برای کسب نظر متخصصی دیگر، به آنها نیز ارجاع داده 
 شوید.

خاصی از یک بیماری شدید روانی هستید یا متخصص بهداشت و  وضعیتاگر دارای 
یا در خطر خودکشی وارد کنید  درمان نگران آن است که ممکن است آسیبی جدی بخود

بصورت اورژانسی به متخصص بهداشت روانی جهت بررسی ارجاع داده می  باشید،
 شوید.
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If you have a severe mental health condition or your healthcare 

professional is concerned that you're at risk of serious self-harm 

or suicide, you'll be referred urgently for assessment by a mental 

health professional. 

You may be referred urgently to hospital if you have any signs 

that could be a life-threatening condition, for example: 

 a low level of oxygen in your blood 

 severe lung disease 

 chest pain 

ممکن است در صورتیکه نشانه هایی داشته باشید که تهدید کننده جان شما باشند، بطور 

 اورژانسی به بیمارستان اعزام شوید، مثل:

 پایین بودن سطح اکسیژن خون 

 بیماری شدید ریوی 

 درد قفسه سینه 

 

Tests 

Your healthcare professional may carry out some tests to 

investigate your signs and symptoms. This will also help them 

rule out other conditions. As a general rule, the healthcare 

professional who arranges your test will also discuss with you 

how you'll receive your results. 

 تست ها

متخصص بهداشت و درمان، برای بررسی عالئم و نشانه ها، یکسری تست ها و 

آزمایش ها را بانجام می رساند. با این کار نیز از بروز شرایط دیگر جلوگیری خواهند 

کرد. اصوالً متخصص بهداشت و درمانی که تست ها را بانجام می رساند، با شما در 

 فت جواب آنها نیز صحبت خواهد کرد.رابطه با چگونگی دریا

 تستها عبارتند از:
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Tests may include: 

 blood tests 

 an exercise tolerance test suited to your ability (for 

example a 1 minute sit-to-stand test) 

 lying and standing blood pressure and heart rate 

 pulse oximetry (a sensor is attached to your finger to 

measure oxygen levels) 

 a chest X-ray if you still have breathing difficulties (for 

example a cough or breathlessness) 

If you have mental health symptoms such as anxiety or 

depression, you may be referred: 

 for psychological therapies 

 to a liaison psychiatry service if you have more complex 

physical and mental health needs 

 تست خون 

  دقیقه ای نشست  9تست تحمل ورزش که مناسب توانایی شماست )مثل تست

 و برخاست(

 در حالت درازکش و ایستاده فشار خون و ضربان قلب 

  اکسیژن سنجی با نبض یا پالس اکسی متری )حسگری که به انگشت وصل

 اکسیژن خون اندازه گیری شود(می شود تا میزان 

  عکس از قفسه سینه، در صورتیکه هنوز مشکل تنفسی داشته باشید )مثل

 سرفه یا نفس تنگی(

اگر دارای عالئمی از سالمت روانی باشید، مثل اضطراب یا افسردگی، ممکن است به 

 افراد زیر ارجاع شوید:

 متخصصین روان درمان 

  دفتر هماهنگی روان درمانی، در صورتیکه نیاز سالمت جسمانی و روانی

 بسیار پیچیده باشد 
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If your healthcare professional thinks your symptoms are not 

related to coronavirus and may be due to another condition, you 

may be offered other tests. You may also be referred to a 

specialist in that condition. 

در صورتیکه متخصص بهداشت و درمان احتمال دهد عالئم شما ارتباطی با ویروس 

کرونا ندارد و ممکن است علت دیگری داشته باشد، برای انجام تست های بیشتر 

 ست به یک متخصص نیز ارجاع داده شوید.ارجاع می شوید. در این مورد، ممکن ا

 

After your assessment 

After your assessment, your healthcare professional will discuss 

with you and agree on what support you need and how you can 

get it. To work out what support you need and make a plan with 

you about your recovery, your healthcare professional will talk to 

you about: 

 the overall impact of your symptoms on your life 

 how your symptoms may change or come and go 

 how you might need different levels of support at different 

times 

 پس از ارزیابی شما

ارزیابی شما، متخصص بهداشت و درمان با شما صحبت کرده و با شما در پس از 

رابطه با نوع حمایتی که نیاز دارید و چگونگی دریافت آن به توافق خواهد رسید. 

برای تدبیر نوع حمایت مورد نیاز و برنامه ریزی در رابطه با بهبودی، متخصص 

 هد کرد:بهداشت و درمان درباره موارد زیر با شما گفتگو خوا

 تأثیر کلی عالئم بر زندگی شما 

 نحوه تغییرات در عالئم و ظهور و ناپدید شدن آنها 

 احتمال نیاز شما به حمایتها بمیزان متفاوت در زمان های متفاوت 
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For more information in Farsi go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/ّfarsi 

برای کسب اطالعات بیشتر به زبان فارسی، لطفاً مراجعه کنید به 

rrr..ّww.ntwg.wltasaw..wc.awt.wsc..fr.fnwshn.www 
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