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Samodzielne leczenie

Wiele codziennych chorób i urazów 
może być leczonych w domu. 
Samodzielna opieka jest często 
bardzo łatwa. Lekarstwa dostępne 
w aptece bez recepty połączone 
z dużą ilością wypoczynku i 
przyjmowaniem dużej ilości płynów, 
mogą pomóc w szybkim powrocie 
do zdrowia po doznaniu drobnego 
urazu lub w przypadku lekkiej 
choroby.  

Przeziębienia i grypy, biegunki i 
wymioty, skaleczenia i zadrapania 
mogą łatwo zostać wyleczone w 
domu. Opieka nad małymi dziećmi 
z problemami często występującymi 
u dzieci takimi jak ząbkowanie, 
wysypka czy klejące się powieki 
generalnie może również być 
sprawowana w domu.  

Aby umożliwić leczenie w domu 
drobnych urazów i lekkich chorób 
oraz sprawowanie opieki nad sobą, 
Twoją rodziną lub przyjaciółmi, 
upewnij się, że Twój zestaw 
pierwszej pomocy oraz apteczka 
domowa są dobrze zaopatrzone. 
Jeśli nie wiesz, w co należy się 
zaopatrzyć lub jeśli nie wiesz czy 
potrzebujesz profesjonalnej porady 
odnośnie urazu lub choroby, zwróć 
się o pomoc do farmaceuty. 

Apteki

Apteki spełniają wiele zadań innych, 
niż jedynie wydawanie leków na 
receptę. W aptece można uzyskać 
poradę jak w najlepszy sposób 
leczyć drobne urazy i lekkie choroby 
oraz otrzymać pomoc w podjęciu 
decyzji, czy należy zgłosić się do 
lekarza, co często może oszczędzić 
Ci pójścia do lekarza rodzinnego.  

Farmaceuci służą radą i mogą 
polecić leki dostępne bez recepty do 
leczenia problemów między innymi 
takich jak infekcje wirusowe, drobne 
urazy, bóle, dolegliwości skórne, 
alergie i problemy występujące u 
dzieci. Mogą oni również zapewnić 
środki antykoncepcyjne stosowane 
w nagłych przypadkach. 

Nie musisz się umawiać na wizytę w 
aptece. W wielu aptekach znajdują 
się miejsca przeznaczone do 
prywatnych konsultacji i wszystko, 
o czym będziesz rozmawiać z 
farmaceutą będzie traktowane jako 
całkowicie poufne. 

Apteki są czynne 24 godziny  
na dobę, a niektóre są otwarte 
wieczorami i w weekendy. Zadzwoń 
do NHS 111, aby dowiedzieć się, 
gdzie znajduje się najbliższa apteka.  

Serwis NHS 111

Potrzebujesz pilnej pomocy 
medycznej, ale nie jesteś w sytuacji 
zagrażającej życiu? Zadzwoń do 
NHS pod numer 111 po poradę, 
wsparcie i informacje o miejscowych 
usługach NHS.  

NHS 111 to szybki i łatwy sposób na 
otrzymanie odpowiedniej pomocy 
bez względu na porę. 

Serwis ten dostępny jest 24 
godziny na dobę, 365 dni w roku, a 
połączenia z telefonów stacjonarnych 
i komórkowych są bezpłatne. 

Kiedy zadzwonisz pod nr 111, 
odpowiednio przeszkoleni doradcy 
NHS 111, przy wsparciu pielęgniarek 
i sanitariuszy zapytają o występujące 
u Ciebie objawy. Będą mogli 
wówczas udzielić Ci porady lub 
wskazówek dotyczących lokalnych 
placówek, do których można się 
zwrócić, aby otrzymać najlepszą 
pomoc – w tym mogą pokierować 
do lekarza rodzinnego oferującego 
usługi poza zwykłymi godzinami 
pracy, do opieki pielęgniarskiej lub 
do stomatologa oferującego pomoc 
w nagłych przypadkach. 

Jeśli doradcy NHS 111 zdecydują, 
że Twój stan wymaga interwencji 
karetki pogotowia ratunkowego, 
niezwłocznie zorganizują wyjazd 
karetki do Ciebie.  

Twój lekarz rodzinny

Zwrócenie się do swojego lekarza 
rodzinnego (GP) jest dobrym 
wyborem, jeśli potrzebujesz ogólnej 
porady medycznej i leczenia, 
recepty, szczepionki lub badań. 

Powody, dla których należy zwrócić 
się do lekarza rodzinnego to między 
innymi zmiany w znamieniu na 
skórze, uporczywy kaszel, który 
trwa dłużej niż trzy tygodnie, 
leczenie istniejących chorób 
lub urazów, obawy związane ze 
zdrowiem psychicznym, ból mięśni 
trwający dłużej niż dwa tygodnie lub 
nieustający ból brzucha. 

Upewnij się, że jesteś 
zarejestrowany w przychodni 
lekarskiej i że wiesz, co należy 
zrobić, aby umówić się na wizytę 
lub poprosić o ponowne wypisanie 
recepty.  

Nawet, jeśli Twoja przychodnia 
jest zamknięta, lekarze rodzinni 
pracują poza zwykłymi godzinami 
pracy. Dzwoniąc pod numer 
111 można dowiedzieć się, czy 
konieczna jest wizyta u lekarza lub 
rozmowa z nim. Serwis NHS 111 
oferuje poradę i wsparcie i jeśli 
zaistnieje taka konieczność, może 
umówić Cię na wizytę u dyżurnego 
lekarza rodzinnego, kiedy Twoja 
przychodnia jest nieczynna lub 
zorganizować wizytę domową.   
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ratunkowe 
(A&E) lub 999

Brytyjska narodowa służba zdrowia 
(NHS) chce upewnić się, że kiedy 
pacjenci potrzebują opieki i pomocy, 
otrzymają odpowiednie leczenie w 
odpowiednim miejscu. 

Jedna na cztery osoby w kraju, która 
zgłasza się na pogotowie ratunkowe, 
mogłaby otrzymać skuteczną opiekę 
i leczenie w placówce NHS innej niż 
pogotowie ratunkowe. W tym roku 
na pogotowie ratunkowe zgłosili się 
pacjenci z zaparciem, grypą, a nawet 
z bólem zęba. 

Pamiętaj, że decydując się na 
niezgłoszenie się na pogotowie 
ratunkowe w przypadkach, kiedy 
możesz otrzymać pomoc w innej 
placówce NHS, umożliwiasz 
wykwalifikowanym pracownikom 
pogotowia ratunkowego skupić się 
na pomaganiu pacjentom cierpiącym 
na udary, ataki serca i inne choroby i 
obrażenia zagrażające życiu.

Pozwól pogotowiu 
ratunkowemu ratować 
życie.
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Drobne urazy 

Istnieją dwie służby zapewniające 
pomoc w przypadkach drobnych 
urazów w rejonie Coastal West 
Sussex z usług których możesz 
skorzystać, jeśli doznałeś urazu lub 
cierpisz na chorobę i potrzebujesz 
pilnej pomocy lekarskiej, jednak 
stan ten nie zagraża Twojemu życiu.  

Zarówno Odział Leczenia Drobnych 
Urazów (Minor Injuries Unit) w 
Bognor Regis War Memorial 
Hospital, jak i przychodnia The Park 
Surgery w Littlehampton, oferują 
usługi bez konieczności uprzedniej 
rejestracji (walk-in service) w 
różnych przypadkach, w tym w 
przypadkach zwichnięć, drobnych 
poparzeń, skaleczeń, zadrapań oraz 
drobnych infekcji skóry.    

Obydwie placówki czynne są 
od poniedziałku do piątku – 
Bognor Regis MIU czynny jest 
w godzinach od 9:00 do 17:00, 
a przychodnia Park Surgery od 
8:00 do 18:30. Służby te oferują 
efektywne i specjalistyczne 
usługi w przypadkach, kiedy nie 
musisz zgłaszać się na pogotowie 
ratunkowe (A&E).

Obawy dotyczące zdrowia 
psychicznego 

Istnieje wiele źródeł wsparcia 
dostępnych dla Ciebie, jeśli martwisz 
się, jesteś niespokojny lub czujesz 
się przygnębiony lub jeśli uważasz, 
że potrzebujesz pomocy w zakresie 
swojego zdrowia psychicznego.  

Udzielana pomoc może mieć 
różne formy, od doradztwa przez 
telefon i wsparcia przez Internet 
w przypadkach, kiedy czujesz się 
trochę niespokojnie, po interwencję, 
kiedy Ty lub ktoś bliski przechodzi 
kryzys i potrzebuje pilnej pomocy. 

Aby uzyskać pomoc, należy 
zadzwonić na linię pomocy w 
sprawach zdrowia psychicznego 
w rejonie Sussex (Sussex Mental 
Healthline) pod nr 0300 5000 101. 
Linia czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godz. od 17:00 do 
9:00 oraz 24 godziny na dobę w 
weekendy i święta. 

Możesz również zwrócić się do 
organizacji Samaritans (Samarytanie) 
dzwoniąc pod nr  08457 909090.

W NHS traktujemy zdrowie 
psychiczne bardzo poważnie i 
zawsze staramy się zapewnić 
pomoc, jakiej potrzebujesz.

Pogotowie ratunkowe 
(Accident & Emergency - A&E)

Z usług pogotowia ratunkowego 
możesz skorzystać w przypadku 
poważnych zagrażających życiu 
urazów lub chorób, które wymagają 
natychmiastowej opieki medycznej. 

Do takich przypadków zalicza 
się między innymi udar, silny ból 
w klatce piersiowej i trudności z 
oddychaniem, mocne krwawienie, 
utratę przytomności oraz silne 
oparzenia. Pacjentom z tego 
rodzaju chorobami lub obrażeniami 
zagrażającymi dla życia zostanie 
zapewniona opieka medyczna 
w pierwszej kolejności, przed 
pacjentami z drobnymi urazami lub 
chorobami, którym opieka może 
być odpowiednio zapewniona w 
innej placówce NHS.  

W rejonie Coastal West Sussex 
oddziały pogotowia ratunkowego 
znajdują się przy szpitalach St 
Richard’s Hospital w Chichester 
oraz Worthing Hospital. Należy z 
nich korzystać jedynie w 
przypadkach zagrażających życiu. 

Pozwól pogotowiu 
ratunkowemu ratować 
życie.

Pomoc i doradztwo w 
sprawach dotyczących 
zdrowia seksualnego

Jeśli potrzebujesz pomocy lub 
leczenia w zakresie swojego zdrowia 
seksualnego, należy w pierwszej 
kolejności zwrócić się do swojej 
przychodni lekarza rodzinnego (GP 
practice) lub miejscowej służby 
zdrowia seksualnego (sexual health 
service). 

Służba zdrowia seksualnego 
działająca na terenie całego hrabstwa 
oferuje wizyty bez konieczności 
uprzedniego umawiania się (drop-in 
sessions) oraz przyjęcia pacjentów 
po wcześniejszym umówieniu się. 
Więcej szczegółów można uzyskać 
dzwoniąc pod numer 0845 111 3456 
lub odwiedzając stronę: 
www.sexualhealthwestsussex.nhs.uk

Jeśli potrzebujesz środków 
antykoncepcyjnych stosowanych 
w przypadkach nagłych, należy 
skontaktować się z miejscową 
służbą zdrowia seksualnego 
dzwoniąc pod numer podany 
powyżej; obecnie również wiele 
aptek oferuje sprzedaż środków 
antykoncepcyjnych stosowanych w 
przypadkach nagłych.   

Ponieważ będzie potrzebna rozmowa 
z farmaceutą , należy uprzednio 
zadzwonić, aby upewnić się, że 
odpowiednia osoba będzie dostępna.

Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje 
się najbliższa apteka, należy 
zadzwonić do NHS 111 lub wyszukać 
informacji na stronie www.nhs.uk

Znajdź swojego najbliższego 
stomatologa

Aby zarejestrować się u 
stomatologa zapewniającego usługi 
w ramach NHS, należy odwiedzić 
stronę: www.coastalwestsussexccg.
nhs.uk i skorzystać z wyszukiwarki 
lokalnych usług. Następnie można 
zadzwonić do danej placówki, 
aby dowiedzieć się, czy przyjmuje 
nowych pacjentów w ramach NHS.   

Można również dowiedzieć się, 
którzy miejscowi stomatolodzy 
przyjmują nowych pacjentów w 
ramach NHS dzwoniąc na infolinię 
stomatologiczną w rejonie Sussex 
(Sussex Dental Helpline) pod nr 
0300 1000 899.

W przypadkach, kiedy potrzebujesz 
pilnej pomocy stomatologicznej, a 
gabinet Twojego stomatologa jest 
nieczynny, możesz zwrócić się do 
klinik pogotowia stomatologicznego 
działających w rejonie West 
Sussex, które mogą zaoferować 
przyjęcie przez stomatologa dla 
osób wymagających niezwłocznej 
pomocy stomatologicznej. Przed 
przybyciem należy umówić się na 
wizytę. Aby dowiedzieć się, gdzie 
można uzyskać pomoc i otrzymać 
leczenie należy zadzwonić do NHS 
pod numer 111.  


