Departamentele A&E și personalul serviciului 999 se confruntă cu un număr foarte mare de
apeluri în timpul iernii, deși prezența lor nu este întotdeauna necesară. Mulți pacienți pot fi
tratați în condiții de siguranță și confort în altă parte, astfel încât persoanele care au nevoie
de acces urgent la asistență medicală, pentru un tratament de care depinde viața acestora,
să poată beneficia mai repede de acesta.
Dacă nu vă simțiți bine și aveți nevoie de îngrijire de urgență, există mai multe opțiuni
disponibile. Este important să apelați la serviciul adecvat pentru nevoile dvs.
Dacă nu vă simțiți bine sau aveți o rană ușoară, farmacia locală vă poate oferi sfaturi și
unele medicamente. Acest lucru vă poate ajuta să tratați personal afecțiunea acasă. De
asemenea, farmaciștii vă pot îndruma către persoana potrivită, dacă trebuie să fiți
consultat(ă) de altcineva.
Dacă suferiți de o afecțiune mai gravă, mergeți pe site-ul web al cabinetului medicului de
familie sau pe site-ul NHS 111 pentru sfaturi. Dacă nu aveți acces la internet, sunați direct la
111 sau la cabinetul medicului de familie.
Numărul 999 trebuie folosit numai pentru urgențe care pun în pericol viața sau pentru
vătămări grave.

Farmaciștii sunt experți în medicamente, care vă pot ajuta cu rețete NHS, dar și oferindu-vă
asistență în caz de afecțiuni medicale minore. Aceștia vă pot oferi asistență atunci când
aveți nevoie de sfaturi și tratament pe loc, de exemplu în caz de tuse, răceli, dureri de gât,
dureri sau tulburări stomacale, luxații sau alte dureri.
Dacă simptomele sugerează o afecțiune mai gravă, farmaciștii au pregătirea necesară
pentru a se asigura că beneficiați de ajutorul de care aveți nevoie. În unele cazuri, farmaciștii
vă pot ajuta și să obțineți medicamente în regim de urgență.
Multe farmacii sunt deschise până târziu și în weekend. Nu aveți nevoie de programare.
Puteți găsi o farmacie locală la: nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy

Cabinetul medicului de familie ar trebui să fie în mod normal primul loc pe care îl contactați
dacă aveți o anumită îngrijorare legată de starea dvs. de sănătate. Puteți programa o
consultație de pe site-ul web sau prin telefon. Aceștia pot oferi consultații și în afara orelor
de program și în weekenduri sau în zile de sărbători legale.
Cabinetul medicului de familie vă poate asigura rețete sau consutații cu un specialist
adecvat, precum un medic de familie, o asistentă medicală sau un fizioterapeut. Uneori nici
nu va fi nevoie să plecați de acasă.
Antibioticele nu funcționează în cazul virusurilor de iarnă, precum răceli și gripe, așa că nu
cereți o rețetă pentru acestea.

Programările la medicul de familie sunt disponibile în fiecare seară de zi lucrătoare, între
orele 18:30 și 22:00 (20:00 în Hackney și City of London) și între orele 8:00 și 20:00 în
weekenduri și în zile de sărbători legale.
Dacă locuiți în City of London Hackney, Tower Hamlets, Waltham Forest sau Newham
puteți programa aceste consultații sunând la cabinetul medicului dvs. de familie în timpul
orelor de program sau la 111 în afara orelor de program.
Dacă locuiți în Barking and Dagenham, Havering sau Redbridge puteți programa aceste
consultații sunând la linia de asistență pentru programări la medicul de familie la 020 3770
1888 (disponibilă între orele 8:00 și 20:00) sau non-stop la NHS 111.
În aceste trei cartiere puteți beneficia de asistență pentru vătămări și afecțiuni minore și la
Centrele noastre comunitare de primiri urgențe de la spitalul Barking Community Hospital și
policlinica Harold Wood. Acestea sunt deschise între orele 8:00 și 21:00, șapte zile din
șapte. Puteți suna la NHS 111 pentru a programa o consultație sau puteți merge direct și
aștepta pentru a intra la o consultație. Nu trebuie să fiți înregistrat(ă) la un medic de familie.

Dacă aveți o problemă medicală urgentă, dar care nu vă pune în pericol viața, vizitați mai
întâi site-ul NHS 111 în loc să mergeți direct la A&E. Site-ul NHS 111 vă va ajuta imediat și,
dacă este cazul, veți fi sunata(ă) de un specialist medical.
Site-ul NHS 111 vă ajută să beneficiați mai ușor de tratamentul de care aveți nevoie, în locul
potrivit și la momentul potrivit. Serviciul poate, de asemenea, să direcționeze oamenii către
centre de primiri urgențe (sau centre ambulatorii), medici de familie, farmacii, servicii
stomatologice de urgență sau alte servicii locale mai potrivite.
Site-ul NHS 111 vă poate spune și la cine puteți apela în funcție de simptomele dvs., cum
puteți găsi informații și sfaturi medicale generale, de unde puteți obține de urgență
medicamentele care v-au fost prescrise și cum puteți obține o nouă rețetă.
Mergeți la 111.nhs.uk / Căutați site-ul NHS 111.

Dacă nu aveți acces la internet, sunați la 111. Reprezentații serviciului NHS 111 vă vor ajuta
imediat și se vor asigura că discutați cu un specialist medical sau că programați o
consultație la un centru de primiri urgențe, un serviciu stomatologic de urgență sau un medic
de familie. Aceștia pot chiar să vă facă o programare la A&E, dacă este cazul.

Ar trebui să sunați la 999 numai dacă cineva este foarte grav bolnav sau rănit și viața sa ar
putea fi în pericol. Ar trebui să sunați imediat dacă dvs. sau o altă persoană aveți un atac de
cord sau un atac cerebral. De asemenea, ar trebui să sunați la 999 și dacă cineva a suferit o
traumă severă, precum un accident rutier sau o vătămare gravă la cap.

