A&E skyriai ir 999 gelbėjimo tarnyba žiemą patiria labai didelę apkrovą ir ne visada
reikalingą. Daugelis pacientų gali būti saugiai ir patogiai gydomi kitur, o tai reiškia, kad
žmonės, kuriuos reikia skubiai apžiūrėti, kad būtų galima išgelbėti gyvybę, turėtų pirmumą.
Jei jaučiatės blogai ir jums reikia skubios priežiūros, galite apsvarstyti keletą variantų.
Svarbu, kad apsilankytumėte tinkamoje įstaigoje pagal jūsų atvejį.
Jei jaučiatės blogai arba susižalojote, vietinė vaistinė gali patarti ir pasiūlyti kai kurių vaistų.
Tokiu būdu galėtumėte patys gydytis namuose. Vaistininkai taip pat gali jus nukreipti pas
tinkamą asmenį, jei reikia apsilankyti pas ką nors kitą.
Jei sergate rimtesne liga, dėl patarimo turėtumėte apsilankyti savo šeimos gydytojo interneto
svetainėje arba NHS 111 internetu. Jei negalite prisijungti prie interneto, skambinkite 111
arba tiesiogiai savo šeimos gydytojui.
Skambutis numeriu 999 turėtų būti naudojamas tik gyvybei pavojingos avarijos ar rimtų
sužalojimų atvejais.

Vaistininkai yra vaistų ekspertai, kurie gali padėti išrašyti NHS receptus ir padėti sprendžiant
nesudėtingus sveikatos klausimus. Jie gali padėti, kai tą dieną reikia patarimo ir gydymo,
pvz., kosulys, peršalimas, gerklės skausmas, pilvo skausmas ar skausmai, patempimai ir kiti
skausmai.
Jei simptomai rodo, kad tai kažkas rimtesnio, vaistininkai yra pakankamai kvalifikuoti, kad
užtikrintų, jog gausite reikiamą pagalbą. Kai kuriais atvejais vaistininkai taip pat gali padėti
gauti skubios medicinos pagalbos.
Daugelis vaistinių dirba iki vėlumos ir savaitgaliais. Nereikia registruotis susitikimui. Vietinę
vaistinę galite rasti adresu: nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy

Jei nerimaujate dėl savo sveikatos, pirmiausia turėtumėte susisiekti su bendrosios praktikos
gydytoju. Registruotis vizitui galite jų interneto svetainėje arba paskambinę telefonu. Jie taip
pat gali paskirti apsilankymą ne darbo valandomis ir savaitgaliais bei valstybinių švenčių
dienomis.
Jūsų bendrosios praktikos gydytojas gali jums išrašyti receptus arba padėti konsultuotis su
tinkamu medicinos specialistu, pavyzdžiui, bendrosios praktikos gydytoju, slaugytoju ar
kineziterapeutu. Kartais net nereikės išeiti iš namų.
Antibiotikai neveikia žiemos virusų, tokių kaip peršalimas ir gripas, todėl neprašykite jų.

Apsilankymai pas bendrosios praktikos gydytoją galimi kiekvieną darbo dienos vakarą nuo
18.30 iki 22 val. (20 val. Hackney ir Londono Sityje), o savaitgaliais ir valstybinių švenčių
dienomis – nuo 8 iki 20 val.
Jei gyvenate Londono Sityje, Hackney, Tower Hamlets, Waltham Forest arba Newham,
galite registruotis šiems apsilankymams paskambinę į savo šeimos gydytojo kabinetą
įprastai darbo valandomis arba paskambinę numeriu 111 ne darbo valandomis.
Jei gyvenate Barking ir Dagenham, Havering ar Redbridge, galite registruotis šiems
apsilankymams paskambinę šeimos gydytojų centrus rezervavimo karštąja linija 020 3770
1888 (dirba nuo 8 iki 20 val.) arba skambindami NHS 111 24/7.
Šiuose trijuose rajonuose taip pat galite gauti pagalbos dėl nedidelių sužalojimų ir ligų mūsų
bendruomenės skubaus gydymo centruose Barking bendruomenės ligoninėje ir Harold
Wood poliklinikoje. Šios įstaigos dirba septynias dienas per savaitę nuo 8 iki 21 val. Galite
paskambinti NHS 111 ir registruoti apsilankymą arba užeiti ir laukti, kol jus priims. Jums
nereikia registruotis pas šeimos gydytoją.

Jei jums reikia skubios medicininės pagalbos, bet kai nėra pavojaus gyvybei, pirmiausia
apsilankykite NHS 111 internetu, o ne eikite tiesiai į A&E. NHS 111 internetu jums padės iš
karto, o prireikus jums paskambins sveikatos priežiūros specialistas.
NHS 111 internetu leidžia lengviau gauti reikiamą gydymą reikiamoje vietoje ir tinkamu laiku.
Paslauga taip pat gali nukreipti žmones į skubios pagalbos centrus (arba sveikatos
patikrinimo centrus), šeimos gydytojus, vaistines, skubios odontologijos paslaugas ar kitas
tinkamesnes vietines paslaugas.
NHS 111 internete taip pat gali nurodyti, kur gauti pagalbos dėl simptomų, kaip rasti bendros
sveikatos informacijos ir patarimų, kur gauti skubios pagalbos priemonių ir kaip gauti
pakartotinį receptą.
Apsilankykite 111.nhs.uk / Search NHS 111 internetu.

Jei negalite naudotis internetu, skambinkite 111. NHS 111 jums padės iš karto ir užtikrins, kas
pasikalbėsite su sveikatos priežiūros specialistu arba registruositės apsilankymui skubios pagalbos
centre, skubios odontologijos tarnyboje ar pas šeimos gydytoją. Jei reikia, jie netgi gali registruoti
apsilankymui A&E.

Numeriu 999 turėtumėte skambinti tik tuo atveju, jei kas nors sunkiai serga arba yra
sužeistas ir gali kilti pavojus gyvybei. Turėtumėte nedelsdami skambinti, jei jus ar ką nors
kitą ištiko širdies smūgis ar insultas. Taip pat turėtumėte skambinti 999, jei kas nors patyrė
didelę traumą, pavyzdžiui, kelių eismo įvykį arba patyrė sunkią galvos traumą.

