
NHS siekia užtikrinti, kad, 
prireikus pagalbos ir konsultacijų, 
žmonės gautų tinkamą gydymą 
tinkamoje vietoje.

Visoje šalyje vienas iš keturių 
į A&E besikreipiančių žmonių 
galėtų gauti efektyvią pagalbą 
ir gydymą kitoje NHS įstaigoje. 
Šiais metais į A&E yra kreipęsi 
žmonių su vidurių užkietėjimu, 
gripu ir netgi danties skausmu.

Atminkite, kad nusprendę 
nevykti į A&E, kai efektyvią 
pagalbą gali suteikti kita įstaiga, 
leisite A&E specialistams visą 
dėmesį sutelkti į tuos žmones, 
kurie patyrė priepuolį, širdies 
smūgį ar kitą gyvybei pavojingą 
traumą ar susirgimą.

Leiskite A&E gelbėti gyvybes.
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Savigyda

NHS 111

A&E arba 999

Savigyda

Nemažai paprastų ligų ir 
traumų geriausiai gali būti 
išgydytos namuose. Savigyda 
dažniausiai būna labai paprasta. 
Nereceptiniai vaistai, daug 
poilsio ir didelis kiekis skysčių 
padeda greitai ir lengvai 
pasveikti po tam tikrų nedidelių 
traumų ir nesunkių ligų.

Peršalimą ir gripą, viduriavimą ir 
vėmimą, įpjovimus ir įdrėskimus 
bei nedidelius nudegimus 
nesunkiai galima išsigydyti 
namuose. Tokie dažni mažų 
vaikų negalavimai kaip dantų 
dygimas, bėrimas ir akių 
traiškanojimas taip pat gali būti 
gydomi namuose.

Kad galėtumėte išsigydyti 
nesunkias ligas ir traumas 
namuose bei pasirūpinti savimi, 
savo šeimos nariais ar draugais 
pasistenkite, kad namuose 
visuomet būtų tinkamai 
sukomplektuota vaistinėlė ir 
pirmosios pagalbos rinkinys. 
Jeigu neesate tikri, ką turėti 
vaistinėlėje arba jeigu abejojate, 
ar jums reikia  profesionalios 
konsultacijos, kaip gydyti 
ligą ar traumą, nedvejodami 
pasikalbėkite su vaistininku. 

Vaistinės

Vaistinės daro kur kas daugiau 
nei tiesiog išduoda prirašytus 
medikamentus. Jos gali 
patarti, kaip geriausiai prižiūrėti 
nedidelius sužeidimus, gydyti 
nesudėtingas ligas bei padėti 
jums nuspręsti, ar kreiptis į 
gydytoją, todėl dažnai vizito pas 
gydytoją net neprireikia.

Vaistininkai gali patarti ir 
parekomenduoti nereceptinių 
vaistų nuo kai kurių negalavimų, 
tokių kaip infekcijos ir virusai, 
nedidelės traumos, skausmai, 
odos problemos, alergijos 
bei vaikų ligos. Taip pat 
jose galima įsigyti skubios 
kontracepcijos priemonių.

Jums nereikia registruotis 
einant į vaistinę. Daugelis jų turi 
individualių konsultacijų zonas ir 
visi pokalbiai su vaistininku yra 
visiškai konfidencialūs.

Vaistinės dirba ištisą parą, kai 
kurios atidarytos vakarais ir 
savaitgaliais. Skambinkite į 
NHS 111 sužinoti, kur yra jūsų 
artimiausia vaistinė.

NHS 111

Reikia greitos medicininės 
pagalbos, bet gyvybei pavojus 
negresia? Skambinkite į NHS 
111 ir galėsite pasikonsultuoti, 
gauti pagalbą ir nukreipimą į 
vietos NHS įstaigas.

NHS 111 – tai greitas ir 
paprastas būdas gauti reikiamą 
pagalbą bet kuriuo metu.

Tarnyba veikia 24 val. per 
parą 365 dienas per metus, 
skambučiai nemokami tiek 
fiksuoto, tiek mobilaus 
ryšio telefonu.

Paskambinus numeriu 
111, kvalifikuoti NHS 111 
konsultantai, padedami 
slaugytojų ir paramedikų, 
pasiteiraus jūsų apie simptomus. 
Tuomet galės jums patarti ar 
nukreipti į vietos įstaigą, galinčią 
suteikti efektyviausią pagalbą. 
Tai gali būti šeimos gydytojo 
nedarbo valandomis priimanti 
įstaiga, slaugos tarnyba ar skubi 
odontologinė pagalba.

Jei NHS 111 konsultantai 
nuspręs, kad jums reikia 
greitosios medicinos pagalbos, 
jie nedelsdami atsiųs ją pas jus.

Jūsų šeimos gydytojas (GP)

Į savo šeimos gydytoją 
kreipiamės tada, kai reikia 
bendro pobūdžio medicininės 
konsultacijos ir gydymo, 
išsirašyti vaistų, atlikti skiepus 
ir tyrimus.

Apsilankyti pas gydytoją reikėtų 
pastebėjus pasikeitusį apgamą, 
esant sunkiam kosuliui, kuris 
tęsiasi ilgiau nei tris savaites, 
gydant esamas ligas ar traumas, 
turint rūpesčių dėl psichinės 
sveikatos, raumenų skausmo, 
kuris tęsiasi ilgiau nei dvi 
savaites arba dėl nepraeinančio 
pilvo skausmo.

Užsirašykite pas šeimos 
gydytoją ir sužinokite, kaip 
registruotis dėl priėmimo ar 
pakartotinio recepto. 

Net kai jūsų gydytojo kabinetas 
uždarytas, šeimos gydytojai 
dirba ir po darbo valandų. 
Paskambinę numeriu 111 
sužinosite, ar jums vertėtų 
pasikonsultuoti arba apsilankyti 
pas šeimos gydytoją. NHS 111 
gali patarti, padėti ir, jei reikia, 
užregistruoti jus pas budintį 
šeimos gydytoją jūsų gydytojo 
nedarbo valandomis arba 
iškviesti gydytoją į namus.
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Nedidelės traumos 

Jei susižeidėte ar susirgote 
ir jums reikia skubios 
medicininės pagalbos, tačiau 
pavojus gyvybei negresia, 
vakarų Sasekso pakrantėje 
(Coastal West Sussex) veikia 
dvi nedidelių traumų gydymo 
įstaigos, kuriose jums bus 
suteikta pagalba ir gydymas.

Bognor Regis War Memorial 
ligoninės nedidelių traumų 
skyrius (Bognor Regis War 
Memorial Hospital Minor Injuries 
Unit) bei The Park chirurgijos 
skyrius (The Park Surgery) 
Littlehamptone teikia pagalbą 
patyrus sausgyslių patempimus, 
nedidelius nudegimus, įsipjovus, 
įsidrėskus ar esant nedidelei 
odos infekcijai.

Abi šios įstaigos dirba nuo 
pirmadienio iki penktadienio: 
Bognor Regis nedidelių traumų 
skyrius nuo 9 iki 17 val., o The 
Park chirurgijos skyrius nuo 8 
iki 18.30 val. Abi teikia efektyvią 
profesionalią pagalbą tais 
atvejais, kai nėra būtinybės vykti 
į skubios pagalbos skyrių.

Rūpesčiai dėl psichinės 
sveikatos

Jei jaučiatės susirūpinę, 
sunerimę ar prislėgti arba 
manote, jog jums reikia pagalbos 
psichinės sveikatos klausimais, 
daugybė įstaigų pasirengusios 
jums padėti.

Pagalba jums gali būti suteikta 
telefonu ar internetu, jei jaučiatės 
tik truputį sunerimę, arba 
gali būti imtasi intervencinių 
priemonių, jei jus ar jūsų mylimą 
žmogų ištiko krizė ir reikia 
skubios pagalbos. 

Kreiptis pagalbos ir 
pasikonsultuoti galima 
paskambinus Sasekso psichinės 
sveikatos pagalbos linija (Sussex 
Mental  Healthline) 0300 5000 
101. Ji veikia pirmadieniais-
penktadieniais nuo 17 iki 9 val., o 
savaitgaliais ir švenčių dienomis 
– visą parą.

Norėdami gauti pagalbą 
telefonu taip pat galite skambinti 
Samariečiams (Samaritans) 
numeriu 08457 909090.

NHS labai rimtai vertina psichinę 
sveikatą ir visuomet darys viską, 
kas įmanoma, kad gautumėte 
reikalingą pagalbą.

Skubios pagalbos 
skyrius (A&E)

A&E priima patyrus rimtas, 
gyvybei pavojingas traumas 
ir pasireiškus ligoms, kurioms 
reikalinga neatidėliotina 
medicininė pagalba.

Tai gali būti (neapsiribojant) 
priepuolis, stiprus krūtinės 
skausmas ir apsunkęs 
kvėpavimas, stiprus 
kraujavimas, sąmonės 
praradimas bei rimti nudegimai. 
Žmonėms su šiomis gyvybei 
pavojingomis būklėmis pagalba 
bus suteikta pirmiau nei tiems, 
kurie patyrė nedidelę traumą 
ar susirgo ir gali būti apžiūrėti 
kitoje NHS įstaigoje.

Vakarų Sasekso pakrantėje 
A&E skyriai veikia Čisterio 
St Richard’s ligoninėje 
(St Richard’s Hospital in 
Chichester) ir Worthing 
ligoninėje (Worthing Hospital). 
Kreipkitės į juos tik tuomet, kai 
gresia pavojus gyvybei.

Leiskite A&E 
gelbėti gyvybes.

Pagalba ir konsultacijos 
lytinės sveikatos klausimais

Jeigu jums reikia pasikonsultuoti 
dėl lytinės sveikatos ar ieškote 
gydytojo, geriausia pradėti nuo 
savo šeimos gydytojo arba kreiptis 
į vietos lytinės sveikatos įstaigą.

Ši įstaiga prižiūri pacientų 
priėmimą be išankstinės 
registracijos ir pagal registraciją  
konsultuojančių klinikų darbą 
visoje grafystėje. Daugiau sužinoti 
galite paskambinę numeriu 
0845 111 3456 arba apsilankę 
interneto svetainėje www.
sexualhealthwestsussex.nhs.uk

Jei jums reikia skubios 
kontracepcijos, prašome susisiekti 
su savo vietos lytinės sveikatos 
įstaiga aukščiau nurodytu 
numeriu. Be to, dauguma vaistinių 
šiomis dienomis gali pasiūlyti 
įsigyti skubios kontracepcijos 
priemonių.

Kadangi jums reikės 
pasikonsultuoti su vaistininku, 
rekomenduojama pirmiausia 
pasiskambinti ir sužinoti, ar jus 
galės kas nors priimti.

Artimiausią vaistinę galite surasti 
paskambinę į NHS 111 arba 
interneto svetainėje www.nhs.uk

Susiraskite artimiausią 
odontologą

Norėdami užsiregistruoti pas 
Nacionalinės sveikatos tarnybos 
(NHS) odontologą, apsilankykite 
interneto svetainėje www.
coastalwestsussexccg.nhs.uk 
ir atlikite mūsų vietos įstaigų 
paiešką. Tuomet galite į jas 
paskambinti ir pasiteirauti, ar jos 
priima naujus NHS pacientus.

Arba galite paskambinti Sasekso 
odontologinės pagalbos linija 
(Sussex Dental Helpline) 0300 
1000 899 ir sužinoti, kurie vietos 
odontologai priima naujus NHS 
pacientus.

Prireikus skubios odontologinės 
pagalbos jūsų odontologo 
nedarbo metu, galite kreiptis 
į vakarų Sasekso (West 
Sussex) skubios odontologinės 
pagalbos klinikas, priimančias 
žmones, kuriems reikia skubios 
odontologinės pagalbos. 
Prieš atvykstant būtina 
užsiregistruoti. Skambinkite į 
NHS 111 ir sužinokite, kur rasti 
pagalbą ir gydymą.


