Zapotrzebowanie na usługi oddziałów pogotowia ratunkowego i służb ratunkowych znacznie
wzrasta zimą, lecz ich wzywanie nie jest zawsze uzasadnione. Wielu pacjentom można
bezpiecznie i wygodnie udzielić pomocy gdzie indziej, co oznacza, że na pogotowiu można
zająć się osobami, które potrzebują natychmiastowej uwagi w celu ratowania ich życia.
Jeżeli źle się czujesz i potrzebujesz nagłej pomocy, masz kilka opcji. Ważny jest dobór
usługi dopasowanej do Twoich potrzeb.
Jeżeli źle się czujesz lub zmagasz się z drobnym urazem, pracownicy Twojej lokalnej apteki
zaoferują porady i leki. Może to pomóc Ci wyleczyć daną dolegliwość w domu. Farmaceuci
mogą również skierować Cię do właściwej osoby, jeżeli uznają to za konieczne.
Jeżeli cierpisz na poważniejsze schorzenie, wejdź w witrynę internetową swojej przychodni
lekarza rodzinnego lub zadzwoń pod numer NHS 111, aby zasięgnąć porady. Jeżeli nie
możesz połączyć się z Internetem, zadzwoń pod numer 111 lub bezpośrednio pod numer
swojej przychodni.
Telefon pod numer 999 jest wskazany tylko w sytuacjach zagrożenia dla życia lub
poważnych obrażeń.

Farmaceuci to eksperci od leków, którzy pomogą Ci w kwestii recept wypisanych w ramach
NHS, jak też udzielą porady w wypadku mniej poważnych dolegliwości. Są oni w stanie
udzielić pomocy, gdy potrzebujesz porady i leczenia tego samego dnia, np. w przypadku
kaszlu, przeziębienia, bólu gardła, bólu brzucha, skręconych kończyn i innych dolegliwości
bólowych.
Jeżeli objawy u pacjenta wskazują na poważniejszy problem, farmaceuci wyszkoleni są tak, aby
móc skierować tę osobę do właściwego specjalisty. W niektórych przypadkach farmaceuta może
również wydać pacjentowi lek konieczny w danej sytuacji awaryjnej.

Wiele aptek pracuje do późna w dni powszednie oraz w weekendy. Nie musisz umawiać się
na wizytę. Lokalną aptekę można znaleźć na stronie: nhs.uk/service-search/pharmacy/finda-pharmacy

Twoja przychodnia lekarza rodzinnego powinna być zwykle pierwszym miejscem, do którego
udajesz się, gdy stwierdzisz u siebie problem ze zdrowiem. Możesz umówić wizytę w
witrynie internetowej przychodni lub zadzwonić w tym celu do recepcji. Przychodnie oferują
również wizyty poza swoimi godzinami pracy, w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy
(ang. Bank Holidays).
W przychodni możesz otrzymać receptę lub skierowanie do właściwego pracownika ochrony
zdrowia, np. lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub fizjoterapeuty. Czasem nie musisz nawet
wychodzić z domu.
Antybiotyki nie leczą aktywnych zimą wirusów, np. przeziębienia lub grypy, nie proś więc o
przepisanie ich.

Wizyty u lekarza rodzinnego dostępne są w dni powszednie między 18:30 a 22:00 (20:00 w
dzielnicach Hackney i City of London) oraz między 8:00 a 20:00 w weekendy i dni ustawowo
wolne od pracy.
Jeżeli mieszkasz w dzielnicy City of London, Hackney, Tower Hamlets, Waltham Forest
lub Newham możesz umówić wizytę, dzwoniąc do własnej przychodni lekarza rodzinnego w
jej godzinach pracy lub dzwoniąc pod numer 111 poza tymi godzinami.
Jeżeli mieszkasz w dzielnicy Barking and Dagenham, Havering lub Redbridge możesz
umówić wizytę, dzwoniąc pod numer infolinii ds. rezerwacji wizyt u lekarza pierwszego
kontaktu, 020 3770 1888 (czynny od 8:00 do 20:00), lub pod numer NHS 111, czynny przez
całą dobę.
W tych trzech dzielnicach możesz również uzyskać pomoc w przypadku drobnych obrażeń i
innych dolegliwości w społecznościowych ośrodkach nagłej pomocy medycznej przy Barking
Community Hospital i Harold Wood Polyclinic. Te ośrodki czynne są od 8:00 do 21:00,
siedem dni w tygodniu. Możesz zadzwonić pod numer NHS 111, aby umówić wizytę lub po
prostu przyjść na miejsce i czekać na wezwanie do gabinetu. Nie potrzebujesz do tego
rejestracji w przychodni lekarza rodzinnego.

Jeżeli masz nagły, ale niezagrażający życiu problem zdrowotny, zamiast jechać prosto na
pogotowie ratunkowe, wejdź w witrynę internetową NHS 111. Usługa NHS 111 to gwarancja
natychmiastowej pomocy i, w razie konieczności, telefonu od właściwego pracownika
ochrony zdrowia.
Witryna NHS 111 ułatwi Ci uzyskanie właściwego leczenia, we właściwym miejscu i o
właściwej porze. Pracownicy NHS 111 mogą również skierować pacjenta do ośrodka nagłej
pomocy medycznej (lub ogólnodostępnego ośrodka walk-in), lekarza rodzinnego, apteki, na
pogotowie dentystyczne lub do innej odpowiedniej placówki w okolicy pacjenta.
Od NHS 111 dowiesz się też, gdzie uzyskać pomoc ze swoimi objawami, jak wyszukać
ogólne informacje i porady dotyczące zdrowia, skąd wziąć awaryjny zapas leku
przepisywanego przez lekarza i jak uzyskać ponowną receptę.
Wejdź w witrynę 111.nhs.uk / Wyszukaj NHS 111 w Internecie.

Jeżeli nie możesz skorzystać z Internetu, zadzwoń pod numer 111. NHS 111 pomoże Ci od
razu, umożliwiając rozmowę z pracownikiem ochrony zdrowia albo umawiając wizytę w
ośrodku nagłej pomocy medycznej, na pogotowiu dentystycznym lub u lekarza rodzinnego.
W razie konieczności pod tym numerem można nawet umówić wizytę na pogotowiu
ratunkowym.

Pod numer 999 należy dzwonić tylko, gdy pacjent jest ciężko chory, odniósł poważne
obrażenia lub jego życie może być zagrożone. Pod ten numer należy zadzwonić też
natychmiast, gdy ktoś doznał ataku serca lub udaru mózgu. Telefon pod numer 999 jest
również konieczny, gdy ktoś ma poważny uraz, np. padł ofiarą wypadku drogowego, lub
poważne obrażenia głowy.

