
Pašaprūpe

Daudzas ikdienas slimības un 
traumas vislabāk var tikt ārstētas 
mājās. Bieži vien pašaprūpe ir 
ļoti vienkārša. Aptiekā pieejamās 
zāles apvienotas ar kārtīgu atpūtu 
un daudz šķidruma var palīdzēt 
jums ātri un viegli atveseļoties 
no dažādiem nelieliem 
savainojumiem un slimībām. 

Saaukstēšanās un gripa, caureja 
un vemšana, grieztas brūces un 
nobrāzumi, un nelieli apdegumi, 
visi var tikt viegli ārstēti mājās. 
Problēmas, piemēram, zobu 
augšana, izsitumi un acu lipšana, 
ar ko parasti saskaras mazi bērni, 
arī parasti var tikt aprūpētas mājās.

Lai palīdzētu jums ārstēt nelielas 
slimības un traumas mājās, 
rūpēties par sevi un savu ģimeni 
vai draugiem, pārliecinieties, vai 
jums ir labi uzglabāti medikamentu 
krājumi un pirmās palīdzības 
aptieciņa. Ja neesat pārliecināts 
par to, ko glabāt mājās, vai jums 
ir nepieciešama konsultācija ar 
ekspertu par slimību vai traumu, 
nevilcinieties jautāt farmaceitam.

Mēs NHS vēlamies pārliecināties, 
ka cilvēki saņem pareizu aprūpi 
pareizā vietā, kad viņiem ir 
nepieciešama palīdzība un 
konsultācija.

Visā grāfistē viens no četriem 
cilvēkiem, kas dodas uz NMPD 
varētu saņemt efektīvu aprūpi un 
ārstēšanu citā NHS pakalpojumu 
sniegšanas vietā. Šogad cilvēki 
NMPD ir apmeklējuši aizcietējumu, 
gripas un pat zobu sāpju 
gadījumos.

Atcerieties, ka izvēloties nedoties 
uz NMPD, kad jūs varētu saņemt 
efektīvu aprūpi citā vietā, 
kvalificētām NMPD komandām ir 
iespēja koncentrēties uz cilvēkiem, 
kas cietuši no insulta, infarkta un 
citām dzīvībai bīstamām traumām 
un slimībām. 

Taupiet NMPD, lai glābtu dzīvības.

Aptieka

Aptiekas dara daudz vairāk nekā 
tikai pagatavo un izsniedz recepšu 
zāles. Tās var sniegt padomus 
par to, kā vislabāk rūpēties par 
nelielām traumām un slimībām, 
un palīdzēt jums izlemt, vai jums 
ir nepieciešams apmeklēt ārstu, 
bieži vien ietaupot jums laiku, ko 
jūs pavadītu dodoties pie sava 
ģimenes ārsta.

Farmaceiti var piedāvāt 
konsultācijas un ieteikt aptiekā 
pieejamās zāles, lai risinātu 
problēmas, ieskaitot nelielas 
saslimšanas un vīrusus, nelielas 
traumas, smeldzi un sāpes, ādas 
slimības, alerģijas un bērnu 
veselības problēmas. Tās arī 
nodrošina avārijas kontracepciju.

Jums nav nepieciešams pieteikt 
vizīti, lai apmeklētu aptieku. 
Daudzās aptiekās ir pieejamas 
privātas konsultāciju telpas 
un jebkas, ko apspriežat ar 
farmaceitu, ir pilnīgi konfidenciāls. 

Aptiekas ir atvērtas visu diennakti, 
dažas ir atvērtas vakaros un 
nedēļas nogalēs. Zvaniet NHS 111, 
lai noskaidrotu sev tuvākās 
aptiekas atrašanās vietu.

NHS 111

Jums nekavējoties ir nepieciešama 
medicīniska palīdzība, bet tā 
nav dzīvībai bīstama situācija? 
Zvaniet NHS 111, lai lūgtu padomu, 
atbalstu un norādes par vietējiem 
NHS pakalpojumu sniedzējiem.

NHS 111 ir ātrs un vienkāršs veids, 
kā iegūt atbilstīgo palīdzību, 
neatkarīgi no laika.

Tā ir pieejama 24 stundas 
diennaktī, 365 dienas gadā un 
zvani no fiksētajiem un mobilajiem 
tālruņiem ir bezmaksas.

Kad zvanāt 111, apmācīti NHS 111 
konsultanti, kopā ar medmāsām 
un feldšeriem, jums jautās par 
jūsu simptomiem. Pēc tam viņi 
varēs jums sniegt padomu vai 
savienos ar vietējo pakalpojumu 
sniedzēju, kas jums var palīdzēt 
vislabāk – tas ietver ģimenes ārsta 
pakalpojumus ārpus darba laika, 
medmāsu atbalstu vai zobārsta 
pakalpojums ārkārtas situācijā.

Ja NHS 111 konsultanti uzskata, ka 
jums ir nepieciešama neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, tad viņi 
nekavējoties to noorganizēs un 
nosūtīs pie jums.

Jūsu ģimenes ārsts

Jūsu ģimenes ārsts ir pareizā 
izvēle, lai saņemtu vispārīgu 
medicīnisku konsultāciju un 
ārstēšanu, receptes, vakcinācijas 
un pārbaudes.

Iemesli, lai apmeklētu savu 
ģimenes ārstu, ietver izmaiņas 
ādas dzimumzīmju izskatā, stipra 
klepus gadījumā, kas ir ilgāks 
par trīs nedēļām, esošu slimību 
ārstēšanu un/vai traumas, garīgās 
veselības rūpi, muskuļu sāpes, 
kas ilgākas par divām nedēļām,  
vai sāpes vēderā, kas  
nepārstāj sāpēt.

Pārliecinieties, ka esat reģistrējies 
ģimenes ārsta praksē un zināt, 
kā pieteikties vizītei vai atkārtotas 
receptes saņemšanai. 

Pat tad, kad jūsu ģimenes ārsta 
prakse ir slēgta, ārsti strādā arī 
ārpus darba laika, zvanot 111 
noskaidrosiet, vai jums ir 
nepieciešams runāt ar ģimenes 
ātrstu vai apmeklēt to. NHS 
111 var sniegt konsultācijas un 
atbalstu un, ja nepieciešams, 
pieteikt vizīti pie strādājošā 
ģimenes ārsta, kamēr jūsu 
ģimenes ārsta prakse ir slēgta, vai 
nodrošināt mājas vizīti.
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Nelielas traumas 
 

Ja jums ir trauma vai slimība, un 
jums ir nepieciešama steidzama 
medicīniska palīdzība, bet tā 
nav dzīvībai bīstama situācija, 
tad Rietumu Saseksas piekrastē 
ir divas iestādes, kas sniedz 
pakalpojumus nelielu traumu 
gadījumos, kur jūs varat saņemt 
palīdzību un ārstēšanu.

Bognor Regis War Memorial 
Hospital ir nelielu traumu 
ārstēšanas iestāde un The 
Park Surgery Littlehampton, 
abas nodrošina pakalpojumus 
bez pieraksta, ja jums ir 
nepieciešama palīdzība, ieskaitot 
tādas situācijas, kā sastiepumus, 
nelielus apdegumus, grieztas 
brūces un nobrāzumus, un 
nelielas ādas infekcijas.

Tās ir atvērtas no pirmdienas 
līdz piektdienai – Bognor Regis 
nelielu traumu ārstēšanas 
iestāde ir atvērta no plkst. 09:00-
17:00 un The Park Surgery ir 
atvērta no plkst. 08:00-18:30. 
Tās abas piedāvā efektīvu 
ekspertu palīdzību, ja jums 
nav nepieciešams doties uz 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestu.

Garīgās veselības 
problēmas 

Ja jūtaties uztraukts, satraukts 
vai nomākts, vai arī jums šķiet, 
ka jūsu garīgai veselībai ir 
nepieciešama palīdzība, tad jums 
ir pieejami vairāki pakalpojumi.

Palīdzība var būt konsultācija pa 
telefonu un atbalsts tiešsaistē, 
ja jūtaties noraizējies, vai arī 
apmeklējums, ja jūs vai jūsu 
mīļotais cilvēks ir krīzē un 
ir nepieciešama steidzama 
palīdzība.

Palīdzības un konsultācijas 
saņemšanai zvaniet uz Saseksas 
Garīgās veselības palīdzības 
līniju pa tālruni 0300 5000 101. 
Tā ir pieejama no pirmdienas 
līdz piektdienai no plkst. 17:00-
09:00, un 24 stundas diennaktī 
brīvdienās un svētku dienās.

Lai saņemtu atbalstu pa tālruni, 
jūs varat arī zvanīt samariešiem 
pa tālruni 08457 909090.

NHS garīgo veselību mēs 
uztveram ļoti nopietni un vienmēr 
darīsim visu iespējamo, lai sniegtu 
jums nepieciešamo palīdzību.

Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
dienests (NMPD) 

NMPD ir paredzēts nopietnām, 
dzīvībai bīstamām traumām un 
slimībām, kam nepieciešama 
neatliekama medicīniska 
palīdzība.

Šie gadījumi ietver, bet 
neaprobežojas ar, insultu, stipras 
sāpes krūtīs un apgrūtinātu 
elpošanu, smagu asiņošanu, 
samaņas zudumu, un smagus 
apdegumus. Cilvēki ar šāda veida 
dzīvībai bīstamiem stāvokļiem 
tiks aprūpēti pirms pacientiem 
ar nelieliem savainojumiem un 
slimībām, kas var tikt pienācīgi 
aprūpētas citā NHS pakalpojumu 
sniegšanas iestādē.

Rietumu Saseksas piekrastē 
NMPD iestādes atrodas St. 
Richard Hospital Chichester 
un Worthing Hospital. Tās 
izmantojiet tikai dzīvībai 
bīstamās situācijās. 

Taupiet NMPD, lai
glābtu dzīvības.

Palīdzība un 
konsultācijas seksuālās 
veselības jautājumos

Ja jums ir nepieciešama 
konsultācija vai ārstēšana 
seksuālās veselības jautājumos, 
tad jūsu ārsta prakse vai vietējais 
seksuālās veselības pakalpojumu 
sniedzējs ir labākā vieta, kur sākt.

Pakalpojums ir pieejams klīnikās, 
kas pieņem pacientus bez pieraksta, 
un klīnikās, kas darbojas pēc 
pieraksta, visā grāfistē. Jūs varat 
iegūt vairāk informācijas, zvanot pa 
tālruni 0845 111 3456 vai apmeklējot 
www.sexualhealthwestsussex.nhs.uk

Ja jums ir nepieciešama avārijas 
kontracepcija, lūdzam sazināties ar 
seksuālās veselības pakalpojumu 
sniedzēju pa iepriekš norādīto 
tālruni; šobrīd daudzas aptiekas 
pārdošanā piedāvā avārijas 
kontracepciju.

Jums būs nepieciešams 
konsultēties ar farmaceitu, tāpēc 
pirms apmeklējuma ieteicams 
piezvanīt, lai pārliecinātos, ka kāds 
ir pieejams, lai ar jums aprunātos.

Jūs varat atrast sev tuvāko aptieku, 
zvanot NHS 111 vai meklējot 
tiešsaistē www.nhs.uk 

Atrodiet sev tuvāko 
zobārstu 

NHS zobārsta apmeklējumam 
reģistrējieties 
www.coastalwestsussexccg.nhs.uk 
un izmantojiet mūsu meklētāju 
vietējiem pakalpojumiem. Pēc 
tam jūs varat ar pakalpojumu 
sniedzējiem sazināties, lai 
noskaidrotu, vai tie pieņem jaunus 
NHS pacientus.

Vai arī jūs varat zvanīt uz Saseksas 
Zobārstniecības palīdzības līniju 
pa tālruni 0300 1000 899, lai 
noskaidrotu, kuri vietējie zobārsti 
pieņemt jaunus NHS pacientus.

Ja jums ir nepieciešama 
neatliekama zobārstniecības 
palīdzība, kad jūsu zobārstniecība 
ir slēgta, tad Rietumu Saseksā 
ir zobārstniecības klīnikas 
neatliekamiem gadījumiem, kas 
var piedāvāt vizītes cilvēkiem ar 
neparedzētām zobu problēmām. 
Vizītes ir jārezervē pirms jūsu 
apmeklējuma. Lūdzu, zvaniet uz 
NHS 111, lai uzzinātu, kur jūs varat 
saņemt, palīdzību un ārstēšanu.  


