
Самостоятелно 
лечение

Много ежедневни 
заболявания и наранявания 
могат да бъдат лекувани 
най-добре у дома. 
Самостоятелното лечение 
често е много просто. 
Лекарствата без рецепта, 
комбинирани с достатъчно 
почивка и течности, 
могат да Ви помогнат да 
се възстановите бързо и 
лесно от множество леки 
наранявания и заболявания. 

Настинките и грипът, 
диарията и повръщането, 
порязванията и ожулванията 
лесно могат да бъдат 
лекувани у дома. Проблеми 
като порастване на млечни 
зъби, обриви и лепкави 
клепачи, които често се 
проявяват при малките деца, 
в по-голямата си част могат 
също да се лекуват у дома. 

За да лекувате леки 
заболявания и наранявания 
у дома и да се грижите 
за себе си, семейството и 
приятелите си, се уверете, 
че имате добре заредена 
аптечка и комплект за първа 
помощ. Ако не сте сигурни 
какво да държите вкъщи 
или дали имате нужда от 
специализиран съвет за 
заболяване или нараняване, 
не се колебайте да говорите 
с фармацевт.

Ние в НЗС искаме да сме 
сигурни, че хората получават 
правилното лечение на 
правилното място, когато имат 
нужда от помощ и съвет. 

Един от четирима души в 
цялата страна, които отиват в 
спешните отделения, биха могли 
да получат ефективна грижа и 
лечение от различна служба на 
НЗС. През тази година спешни 
отделения са посещавали хора 
със запек, грип и дори зъбобол. 

Помнете, че ако Вие изберете 
да не отидете в спешното 
отделение, когато можете да 
получите ефективна грижа от 
друга служба, квалифицираните 
екипи на спешните отделения 
имат възможност да се 
съсредоточат върху хора, 
страдащи от инсулти, инфаркти 
и други животозастрашаващи 
наранявания и заболявания. 

Спестете времето на спешните 
отделения, за да спасите 
животи. 

Аптеки 

Аптеките правят много 
повече от това просто 
да изпълняват рецепти 
за лекарства. Те могат 
да предоставят съвети 
за това как най-добре 
да се погрижите за леки 
наранявания и заболявания 
и да Ви помогнат да решите 
дали е необходимо да 
отидете на лекар, като често 
Ви спестяват нуждата да 
ходите до своя ОПЛ.

Фармацевтите могат да 
Ви предложат съвет и да 
препоръчат лекарства без 
рецепта за лечение на 
проблеми, включително 
вирусни заболявания, леки 
наранявания, болки, кожни 
заболявания, алергии и 
детски проблеми. Те също 
така предоставят средства за 
спешна контрацепция. 

Не е необходимо да си 
записвате час, за да посетите 
аптека. Много от тях имат 
места за поверителни 
консултации и всичко, което 
обсъдите с фармацевта, е 
напълно поверително. 

Аптеките са отворени 
постоянно, някои от тях са 
отворени дори вечер и през 
почивните дни. Обадете 
се на НЗС на номер 111, за 
да намерите най-близката 
аптека.

НЗС 111 

Нуждаете се от 
медицинска помощ бързо, 
но спешният случай не 
е животозастрашаващ? 
Обадете се на НЗС на номер 
111 за съвет, подкрепа и 
насочване към местни служби 
на НЗС. 

Телефонният номер на НЗС 
111 е бърз и лесен начин да 
получите правилната помощ, 
независимо от времето. 

Той е на разположение 24 
часа в денонощието, 365 дни 
в годината и е безплатен 
от стационарни и мобилни 
телефони. 

Когато наберете 111, 
обучени съветници на номер 
111 на НЗС, подкрепяни 
от медицински сестри и 
парамедици, ще Ви попитат 
за симптомите Ви. След това 
те ще могат да Ви дадат 
съвет или да Ви упътят към 
местна служба, която най-
добре може да Ви помогне 
– това включва услугите на 
ОПЛ извън работно време, 
сестрински грижи или спешен 
стоматологичен кабинет.

Ако съветниците на номер 
111 на НЗС смятат, че 
имате нужда от линейка, те 
незабавно ще уредят да Ви 
бъде изпратена такава.

Вашият ОПЛ  

Вашият ОПЛ е правилният 
избор за обща медицинска 
помощ и лечение, рецепти, 
ваксини и изследвания. 

Причините да посетите своя 
ОПЛ включват промяна в 
кожна бенка, неприятна 
кашлица, която продължава 
повече от три седмици, 
лечение на съществуващи 
заболявания и/или 
наранявания, притеснения, 
свързани с психичното 
здраве, мускулни болки, 
които продължават по-дълго 
от две седмици, или болки в 
стомаха, които не спират. 

Уверете се, че сте 
регистриран при ОПЛ и 
знаете как да си уговорите 
час или да повторите 
рецепта. 

Дори когато Вашият ОПЛ 
не работи, ОПЛ работят 
извън работно време. 
Едно обаждане на 111 ще 
определи дали трябва да 
посетите или да говорите 
с ОПЛ. Номер 111 на 
НЗС може да предложи 
съвет и подкрепа, а ако е 
необходимо – и да запази 
час при ОПЛ на смяна, 
докато Вашият ОПЛ е 
затворен, или да уговори 
домашно посещение.
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Леки травми 
 

Ако имате травма или 
заболяване и имате нужда от 
спешна медицинска помощ, 
но спешният случай не е 
животозастрашаващ, има 
две служби по леки травми в 
крайбрежния район Западен 
Съсекс, където можете да 
получите помощ и лечение. 

Отделението по леки травми 
на мемориалната болница 
Богнър Реджис и хирургия 
Парк в Литълхемптън 
предлагат прием, ако 
имате нужда от помощ при 
състояния, включващи 
навяхвания, леки изгаряния, 
порязвания и ожулвания, 
както и леки кожни 
инфекции. 

И двете здравни заведения 
са отворени от понеделник до 
петък – ОЛТ на мемориалната 
болница Богнър Реджис е 
отворено от 9:00 до 17:00 ч, 
а хирургия Парк е отворена 
от 8:00 до 18:30 ч. И двете 
предлагат ефективна 
специализирана помощ, 
когато не е необходимо да 
отидете в спешно отделение.

Проблеми с 
психичното здраве 

Ако се чувствате притеснени, 
тревожни или депресирани, 
или смятате, че имате 
нужда от помощ във връзка 
с психичното си здраве, 
има много услуги, които са 
достъпни за Вас. 

Помощта може да варира 
от съвет по телефона 
и подкрепа онлайн, ако 
чувствате леко безпокойство, 
до интервенция, ако Вие или 
любим човек сте в криза и се 
нуждаете от спешна помощ. 

За помощ и съвет се 
обадете на линията за 
психично здраве на Съсекс 
на 0300 5000 101. Тя е на 
разположение от понеделник 
до петък от 17:00 до 9:00 ч и 
24 часа през почивните дни и 
официалните празници.

За телефонна подкрепа 
можете да се обадите също 
на Самаряните на 08457 
909090. 

В НЗС приемаме психичното 
здраве много сериозно и 
винаги ще направим всичко 
възможно, за да получите 
помощта, от която се 
нуждаете.

Спешни отделения 
 

Спешните отделения 
са за сериозни и 
животозастрашаващи 
наранявания и заболявания, 
които се нуждаят от спешна 
медицинска помощ.

Те включват, но не са 
ограничени до, удар, силна 
болка в гърдите и затруднено 
дишане, силно кървене, 
загуба на съзнание и тежки 
изгаряния. Хората с този 
тип животозастрашаващи 
състояния ще бъдат 
лекувани преди тези с леки 
наранявания и заболявания, 
които биха могли да получат 
подходяща грижа в друга 
служба на НЗС. 

В крайбрежния район 
Западен Съсекс има спешни 
отделения в болница Св. 
Ричард в Чичестър и болница 
Уортинг. Използвайте ги само 
при животозастрашаващи 
ситуации. 

Спестете времето на 
спешните отделения, 
за да спасите животи.

Помощ и съвет 
във връзка със 
сексуалното здраве

Ако имате нужда от съвет или 
лечение във връзка със своето 
сексуално здраве, Вашият 
ОПЛ или местната служба 
по сексуално здраве са най-
доброто място да започнете. 

Службата предлага 
посещения и часове в цялата 
страна. Можете да разберете 
повече, като се обадите на 
0845 111 3456 или посетите 
www.sexualhealthwestsussex.nhs.uk 

Ако имате нужда от спешна 
контрацепция, свържете се с 
местната служба по сексуално 
здраве на посочения горе 
номер; освен това много аптеки 
сега също могат да предложат 
продажбата на спешна 
контрацепция.

Тъй като ще имате нужда от 
консултация с фармацевт, е 
препоръчително първо да се 
обадите, за да се уверете, че 
има някого на разположение, 
който да Ви обърне внимание. 

Можете да намерите най-
близката аптека, като се 
обадите на номера на НЗС 111 
или като потърсите онлайн на 
www.nhs.uk

Открийте зъболекаря 
най-близо до Вас 

За да направите 
регистрация при зъболекар 
на НЗС, посетете www.
coastalwestsussexccg.nhs.uk и 
използвайте нашето търсене 
за местни служби. След това 
можете да се свържете с тях, 
за да разберете дали приемат 
нови пациенти на НЗС.

Или можете да се обадите на 
линията за стоматологична 
помощ на Съсекс 0300 1000 
899, за да разберете кои 
местни зъболекари приемат 
нови пациенти на НЗС.

Ако имате нужда от спешна 
стоматологична помощ, 
когато Вашият зъболекар 
не работи, има спешни 
стоматологични клиники в 
Западен Съсекс, които могат 
да предложат часове на хора 
със спешен стоматологичен 
проблем. Преди да посетите 
клиниката, трябва да имате 
запазен час. Моля, обадете 
се на номера на НЗС 111, за 
да разберете къде можете да 
получите помощ и лечение.  


