APTEKA
KIEDY NALEŻY KORZYSTAĆ Z APTEKI?
• Recepty
• Leki bez recepty
• Ból
• Ból gardła
• Zwykły kaszel i przeziębienia
• Grypa
• Ból ucha
• Zapalenie pęcherza
• Wysypka
• Ząbkowanie
• Antykoncepcja awaryjna

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ
Z TYCH USŁUG?
Recepty można odnawiać tak jak
dotychczas. Ważne jest, aby odnawiać
recepty dopiero, gdy leki się kończą
(np. gdy zostaje zapas na jeden tydzień)
zgodnie z harmonogramem kuracji.
Jeśli dobrze się czujesz i możesz udać się
do apteki, zachowaj bezpieczną odległość.
Apteki otwarte są w różnych godzinach.
Jeśli jesteś na kwarantannie lub źle się
czujesz, leki w Twoim imieniu mogą odebrać
przyjaciele lub członkowie rodziny.
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SAMOOPIEKA
Ważne jest, aby codziennie troszczyć się o swoje ciało
i umysł, nie tylko gdy chorujemy. Gdy dowiesz się, jak
zdrowo się odżywiać, łagodzić stres, regularnie ćwiczyć
i robić sobie przerwy, gdy ich potrzebujesz, będziesz
w stanie skutecznie dbać o siebie, obniżysz poziom stresu,
pozostaniesz zdrowy i będziesz w stanie poradzić sobie
w trudnych sytuacjach.

TROSKA O ZDROWIE PSYCHICZNE
W TYCH TRUDNYCH CZASACH
• Porozmawiaj o swoich zmartwieniach; w związku
z panującą sytuacją to normalne, że jesteś zmartwiony
lub przestraszony
• Planuj najważniejsze kwestie, takie jak
zaopatrzenie w żywność i leki
• Ogranicz czas przeznaczany na oglądanie
wiadomości
• Zadbaj o swoje ciało; zdrowo się odżywiaj
i ćwicz
• Znajdź zajęcie, które sprawia Ci przyjemność;
w internecie dostępnych jest wiele darmowych
kursów i samouczków
• Utrzymuj kontakty z innymi za pośrednictwem
rozmów telefonicznych, wideorozmów lub mediów
społecznościowych
Aby dowiedzieć się więcej
i uzyskać wsparcie w zakresie
zdrowia psychicznego,
odwiedź stronę
https:/www.nhs.uk/oneyou
/every-mind-matters/
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PRZYCHODNIE
KIEDY NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ
Z LEKARZEM OGÓLNYM?
• Drobne urazy
• Zmiana opatrunków
• Prowadzenie przewlekłych chorób
• Usługi dla osób chorych na raka
i badania przesiewowe
• Szczepionki
• Potrzeby związane ze zdrowiem
psychicznym
• Skierowania
• Badania krwi
• Infekcje

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z TYCH USŁUG?

Przychodnie lekarskie pozostają otwarte i dbają o Twoje
bezpieczeństwo, w dalszym ciągu świadcząc dotychczasową
opiekę medyczną.
Jeśli musisz udać się na wizytę lekarską, zadzwoń do
swojej przychodni, aby umówić wstępną telekonsultację
lub wideokonsultację. Z myślą o osobach, dla których
angielski nie jest pierwszym językiem, dostępne są usługi
tłumaczeniowe, w tym Signlive dla osób korzystających
z brytyjskiego języka migowego (BSL).
W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia wizyty
bezpośredniej. W niektórych przypadkach pacjenci będą
proszeni o udanie się na wizytę do innej lokalnej przychodni.
Wyznaczono specjalne placówki opieki zdrowotnej, do
których mogą zostać skierowani pacjenci z objawami
COVID-19, jeśli muszą zostać przebadani przez lekarza
ogólnego, oraz placówki dla pacjentów, którzy nie
doświadczają żadnych objawów. Wszyscy członkowie
personelu przestrzegają procedur zapobiegania
zakażeniom.

#HelpUsHelpYou

CENTRA NAGŁYCH
PRZYPADKÓW
Centra pomocy medycznej w nagłych przypadkach (UTC)
zlokalizowane są przy szpitalnych oddziałach ratunkowych
w całym Sussex. Te prowadzone przez lekarzy oddziały, otwarte
codziennie przez co najmniej 12 godzin, oferują wizyty, które
można zarezerwować pod numerem 111 lub po uzyskaniu
skierowania od lekarza ogólnego. Są one odpowiednio
wyposażone, umożliwiając diagnozowanie i leczenie
wielu z najczęstszych schorzeń i urazów, z którymi
pacjenci zgłaszają się do szpitalnych oddziałów
ratunkowych, w tym:
• Drobne oparzenia
• Podejrzewane złamania
• Usuwanie ciał obcych
• Infekcje dolnych dróg oddechowych
• Bóle brzucha
• Choroby uszu, gardła i nosa

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z TYCH USŁUG?

Oddziały UTC pozostają aktualnie otwarte.
Nie ma potrzeby umawiania wizyt, ale prosimy
o zachowywanie bezpiecznej odległości.
EAST SUSSEX:
Eastbourne District General Hospital
Hastings Conquest Hospital
Lewes Victoria Hospital
WEST SUSSEX:
Crawley Hospital
St Richards Hospital, Chichester
Worthing Hospital
BRIGHTON AND HOVE:
Royal Sussex County Hospital
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SZPITALNY ODDZIAŁ
RATUNKOWY
KIEDY NALEŻY UDAĆ SIĘ NA SZPITALNY
ODDZIAŁ RATUNKOWY

• Utrata przytomności
• Złamania
• Udar
• Ból w klatce piersiowej
• Problemy z oddychaniem
• Silne poparzenia
• Zaburzenia świadomości i ataki, które nie ustępują z czasem
• Poważne krwawienie, którego nie można zatamować
• Silne reakcje alergiczne
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY NIE JEST ALTERNATYWĄ
DLA WIZYTY U LEKARZA

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z TYCH USŁUG?

Szpitalne oddziały ratunkowe pozostają otwarte w całym
Sussex i nadal przyjmują pacjentów bez potrzeby umawiania
wizyty. W razie niecierpiących zwłoki przypadków i potrzeby
skorzystania z ambulansu należy zadzwonić pod numer 999.

INNE RATUNKOWE SŁUŻBY MEDYCZNE

Ratunkowe służby dentystyczne
W razie niecierpiących zwłoki przypadków dentystycznych
skontaktuj się w normalnych godzinach pracy ze swoją
przychodnią dentystyczną, a jeśli nie masz dentysty zadzwoń
pod numer NHS 111 lub odwiedź stronę www.111.nhs.uk.
Jeśli potrzebujesz pilnej wizyty, możesz zostać skierowany
do lokalnego dentystycznego centrum ratunkowego.
Linia pomocy w zakresie zdrowia psychicznego w Sussex
Linia pomocy w zakresie zdrowia psychicznego w Sussex
oferuje opiekę kryzysową dla osób potrzebujących pomocy
w trybie pilnym. Aby skorzystać z pomocy tych służb,
zadzwoń pod numer 0300 5000 101. Istnieje możliwość
skorzystania z połączeń Text Relay i New Generation.
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CZĘSTO ZADAWANE
PYTANIA
Jak mogę odebrać leki na receptę, jeśli mam objawy
koronawirusa?
Jeśli masz objawy, zostań w domu i poddaj się kwarantannie.
Przyjaciele i członkowie rodziny mogą odebrać leki na receptę w
Twoim imieniu. Jeśli nie masz nikogo do pomocy, możesz zwrócić
się do lokalnych grup społecznych o odebranie leków w Twoim
imieniu.
Czy nadal mogę umówić wizytę bezpośrednią u lekarza
ogólnego?
Przychodnie lekarskie oferują wizyty bezpośrednie, ale wymagają
odbycia wideokonsultacji lub telekonsultacji z lekarzem ogólnym
w celu ustalenia, czy wizyta bezpośrednia jest niezbędna.
Co mogę zrobić, jeśli mam objawy, ale muszę udać się na
wizytę bezpośrednią do lekarza ogólnego w celu pobrania
krwi do badania, zmierzenia ciśnienia itp.?
W całym Sussex dostępne są nowe specjalne obiekty, w których
osoby mające objawy mogą zostać przebadane bezpośrednio
przez lekarza. Skierowanie można uzyskać u swojego lekarza
ogólnego. Stosujemy wszystkie środki ostrożności, aby
powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, korzystając ze
środków ochrony indywidualnej i czyszcząc sprzęt po
każdej wizycie.
Czy nadal mogę się zarejestrować jako pacjent w przychodni
lekarskiej?
Tak, każdy może zarejestrować się w przychodni lekarskiej,
o ile dana przychodnia może przyjmować nowych pacjentów
i pod warunkiem, że mieszkasz w granicach danego rejonu.
Przychodnie lekarskie będą nadal przyjmować nowych
pacjentów, w tym osoby bez stałego adresu zamieszkania,
ubiegające się o azyl, uchodźców oraz osoby nieposiadające
dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przychodnie lekarskie
przygotowują procedury umożliwiające rejestrowanie się
bez potrzeby stawiania się na miejscu. Proszę skontaktować
się z przychodnią w celu uzyskania dalszych informacji.
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KATALOG OPIEKI
ZDROWOTNEJ
KATALOG OPIEKI ZDROWOTNEJ:
NHS111– wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej, stomatologii i
optyki
Sussex Mental Health Line (linia pomocy w zakresie zdrowia
psychicznego): 0300 5000 101

HEALTHWATCH
Healthwatch to niezależny podmiot, któremu można przekazać
pochlebne opinie na temat służby zdrowia i zasugerować, co
należy poprawić. Organizacja ta oferuje doradztwo i wsparcie w
zakresie korzystania z lokalnej służby zdrowia i usług wsparcia.
HEALTHWATCH BRIGHTON AND HOVE:
info@healthwatchbrightonandhove.co.uk
HEALTHWATCH EAST SUSSEX:
enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk
HEALTHWATCH WEST SUSSEX:
helpdesk@healthwatchwestsussex.co.uk
Nie musisz zgłaszać się do szpitalnego oddziału
ratunkowego, jeśli masz objawy COVID-19, chyba że są
poważne.
Usługa NHS111 jest dostępna całodobowo za
pośrednictwem telefonu bądź internetu oraz umożliwia
poznanie najlepszej metody zaspokojenia Twoich potrzeb
lekarskich.
Szpitalne oddziały ratunkowe i przychodnie lekarskie
są nadal otwarte dla pacjentów wymagających opieki
niezwiązanej z COVID-19.
Aby otrzymać te informacje w innym formacie, skontaktuj
się z zespołem NHS Sussex Public Involvement.
Telefon: 01903 708411
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DOSTĘP DO USŁUG
NHS PODCZAS
PANDEMII COVID-19

NHS NADAL FUNKCJONUJE PODCZAS PANDEMII
COVID-19 I MOŻE POMÓC CI ZASPOKOIĆ TWOJE
POTRZEBY ZDROWOTNE.
Niniejszy poradnik został opracowany przez
pełnomocników NHS w Sussex, aby pomagać
w uzyskaniu dostępu do służb NHS, które nadal
pracują podczas pandemii COVID-19, przekazując
przydatne informacje wyjaśniające, jak można
skorzystać z pomocy służb w inny sposób, z myślą
o zachowaniu bezpieczeństwa.
Na żądanie niniejszy poradnik jest również dostępny
w innych językach i w wersji dla użytkowników
brytyjskiego języka migowego (BSL).

