
MIKOR VEGYEM IGÉNYBE A GYÓGYSZERTÁRAT?
• receptek

• vény nélküli gyógyszerek

• fájdalom

• torokfájás

• nátha és megfázás

• influenza

• fülfájás

• hólyaghurut

• bőrkiütés

• fogzás

• sürgősségi fogamzásgátlás

HOGYAN VEHETEM IGÉNYBE  
A SZOLGÁLTATÁST? 
A rendszeresen felírt gyógyszerek 
a megszokott módon, ugyanúgy 
elérhetők. Fontos, hogy csak akkor 
kérje gyógyszereit, ha azok elfogyóban 
vannak (pl. egy heti adag maradt), 
csakúgy, mint korábban. 

Ha jól érzi magát és el tud menni a 
gyógyszertárba, kérjük, tartsa be a 
távolságtartásra vonatkozó előírásokat. 
A gyógyszertárak nyitvatartási ideje 
változó. 

Ha önkéntes karanténban van, vagy rosszul 
érzi magát, a vényköteles gyógyszereket 
ismerősei és családtagjai is kiválthatják.

GYÓGYSZERTÁR

#HelpUsHelpYou



A testtel és az elmével való megfelelő törődés nem csak 
akkor fontos, ha megbetegszik. Hatékonyan tud önmagára 
vigyázni, segítheti a stressz csökkentését, egészségének 
megőrzését, és megfelelően kezelheti ezt a nehéz időszakot, 
ha elsajátítja a helyes étkezést, megtanulja a stressz 
mérséklésének módját, rendszeresen sportol és szükség 
esetén szünetet tart.

A MENTÁLIS EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSE EZEKBEN  
AZ IDŐKBEN
• Beszéljen aggodalmairól; teljesen rendben van,  

hogy most kicsit aggódik vagy ijedt 

• A gyakorlati dolgokat, például az élelmiszerek  
és gyógyszerek beszerzését tervezze meg  

• Korlátozza a hírek hallgatásával töltött időt

• Figyeljen oda a testére; étkezzen 
egészségesen és mozogjon 

• Olyan dolgokat csináljon, amelyekben 
örömét leli; rengeteg ingyenes tanfolyam és 
előadás érhető el online 

• Tartsa a kapcsolatot ismerőseivel; telefonon, 
videóhívással vagy a közösségi médián keresztül   

További információkért és a mentális 
egészségi szükségletekkel 
kapcsolatos segítségért 
keresse fel az alábbi 
weboldalt:  
https:/www.nhs.uk/oneyou/
every-mind-matters/

#HelpUsHelpYou

ÖNGONDOSKODÁS
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MILYEN ESETEKBEN KERESSEM  
A HÁZIORVOSOMAT? 
• kisebb sérülések
• sebkötözés
• krónikus betegségek kezelése
•  rákbetegséggel kapcsolatos 

szolgáltatások/szűrés
• oltások
• mentális egészségi szükségletek
• beutalók
• vérvétel
• fertőzések

HOGYAN VEHETEM IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST? 
A háziorvosi rendelők továbbra is nyitva tartanak, és 
biztonságosan gondoskodnak az ellátásáról.

Ha időpontot szeretne a háziorvosnál, kérjük, hívja fel a 
rendelőt és először beszéljenek meg egy telefonos vagy 
videós konzultációt. Tolmács szolgáltatás is elérhető  
azok részére, akiknek nem az angol az anyanyelvük, 
beleértve a brit jelnyelvet is.  

Ha szükséges, személyes találkozást is előjegyezhet. 
Előfordulhat, hogy az időpontra egy másik helyi 
rendelőben kell megjelennie. 

Külön helyszíneken várjuk azokat a betegeket, ahová 
a Covid-19 tüneteket mutatók fordulhatnak, ha 
háziorvosra van szükségük, és külön helyszíneken  
azokat a pácienseket, akik a személyes időpontra 
érkezhetnek, amennyiben nincs semmilyen tünetük.   
A rendelőben a személyzet minden tagja betartja  
a fertőzésvédelmi előírásokat. 

HÁZIORVOSI 
RENDELŐ
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A sürgősségi ellátó központok Sussexben a baleseti  
és sürgősségi osztályokkal egy helyen találhatóak.  
A háziorvos által vezetett, a hét minden napján naponta 
legalább 12 órán át nyitva tartó központokba a 111-es 
telefonszámon vagy háziorvosi beutalóval tud időpontot 
foglalni. Ezek a központok a baleseti és sürgősségi 
osztályok leggyakoribb eseteinek diagnosztizálására és 
kezelésére alkalmasak, többek között:
• kisebb égési sérülés és forrázás
• gyanított csonttörés
• idegentest eltávolítás
• mellkasi fertőzések
• hasi fájdalom
• fül-, orr- és torokproblémák

HOGYAN VEHETEM IGÉNYBE  
A SZOLGÁLTATÁST? 
A sürgősségi ellátó központok továbbra 
is nyitva tartanak. Bejelentkezés nélkül 
felkeresheti ezeket, de kérjük, hogy ügyeljen  
a távolságtartási előírások betartására. 

KELET-SUSSEX:  
Eastbourne Kerületi Általános Kórház 
Hastings Conquest Kórház 
Lewes Victoria Kórház

NYUGAT-SUSSEX:  
Crawley Kórház
St Richards Kórház, Chichester
Worthing Kórház 

BRIGHTON AND HOVE:  
Royal Sussex Megyei Kórház

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS
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MIKOR KERESSEM FEL A BALESETI  
ÉS SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÓT? 
• eszméletvesztés
• csonttörés
• stroke
• mellkasi fájdalom
• nehéz légzés
• súlyos égés vagy forrázás
• súlyosan zavart állapot és véget nem érő rohamok
• súlyos, elállíthatatlan vérzés
• súlyos allergiás reakciók

A BALESETI ÉS SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY NEM JELENTI A 
HÁZIORVOSI IDŐPONT ALTERNATÍVÁJÁT

HOGYAN VEHETEM IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST?  
A sussexi baleseti és sürgősségi osztályok nyitva vannak, 
és továbbra is bejelentkezés nélkül veheti igénybe a 
szolgáltatásokat. Orvosi vészhelyzet esetén, vagy ha 
mentőre van szüksége, hívja a 999-es telefonszámot. 

TOVÁBBI BALESETI ÉS SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSOK 
Fogorvosi ügyelet 
Ha sürgős fogorvosi ellátásra van szüksége, hívja fel 
fogorvosi rendelőjét rendes nyitva tartási idejében 
tanácsért; ha nincs fogorvosa, hívja az NHS 111-es 
számát, vagy látogasson el a www.111.nhs.uk oldalra.  
Ha sürgősen orvoshoz kell fordulnia, előfordulhat, 
hogy valamelyik helyi sürgősségi fogászati központba 
irányítják.

Sussex mentális egészség segélyvonal A Sussex mentális 
egészség segélyvonal krízishelyzetekben nyújt sürgős 
segítséget. A szolgáltatás igénybevételéhez hívja  
a 0300 5000 101-es telefonszámot. Text Relay és  
New Generation hívás is elérhető.  

BALESETI ÉS  
SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS
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Hogyan jutok hozzá a vényköteles gyógyszereimhez,  
ha koronavírus tüneteim vannak?   
Ha tüneteket észlel magán, kérjük, maradjon otthon  
önkéntes karanténban. Nevében ismerősei és családtagjai 
válthatják ki a gyógyszereket. Ha nincs segítsége, a helyi 
közösségi támogató csoportok is átvehetik a gyógyszereket. 

Személyesen felkereshetem a háziorvosomat?  
A háziorvosi rendelőt fel lehet keresni személyesen, de 
előtte egy videós vagy telefonos konzultáció történik,  
ahol a háziorvosa eldönti, szükséges-e a személyes 
találkozás. 

Mit tegyek, ha tüneteim vannak, de személyesen  
fel kell keresnem a háziorvost vérvétel, vérnyomásmérés 
stb. miatt? 
Sussexben kijelölt helyszíneken személyesen találkozhat 
olyan háziorvosokkal, akik tünetek esetén is fogadják. 
Ezekre a helyszínekre háziorvosa utalja be. Minden 
óvintézkedést megtesznek a vírus terjedésének 
megállítására, személyi védőfelszerelést használnak és 
minden időpontot követően tisztítják az eszközöket.  

Regisztrálhatok betegként egy háziorvosi rendelőben?  
Igen, bárki regisztrálhat háziorvosi rendelőben, ha az 
adott rendelőnek van szabad kapacitása új betegek 
felvételére, és lakóhelye szerint az adott körzethez 
tartozik. A rendelők továbbra is regisztrálják a 
betegeket, azokat is, akiknek nincs állandó lakhelye, 
vagy menedékkérő, menekült, illetve akik nem 
rendelkeznek fényképes azonosítóval. A háziorvosi 
rendelőkbe a regisztrációhoz nem kell személyesen 
bemennie. Kérjük, egyeztessen az adott háziorvosi 
rendelővel.  

GYAKORI KÉRDÉSEK
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI:  
NHS111– Egészségügyi ellátás, fogászati és szemészeti 
segítségnyújtás 
Sussex mentális egészség segélyvonal: 0300 5000 101

HEALTHWATCH 
A Healthwatch egy olyan független testület, ahol elmondhatja, 
hogy mi az, amit kedvel a szolgáltatásokban, és mi az, amin 
véleménye szerint javítani lehetne. Tanácsot és támogatást 
nyújthatnak a helyi egészségügyi és gondozási szolgáltatások 
eléréséhez.
HEALTHWATCH BRIGHTON AND HOVE: 
info@healthwatchbrightonandhove.co.uk 
HEALTHWATCH KELET-SUSSEX:      
enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk 
HEALTHWATCH NYUGAT-SUSSEX: 
helpdesk@healthwatchwestsussex.co.uk 

Ha Covid-19 tünetei vannak, nem kell felkeresnie baleseti és 
sürgősségi osztályt, kivéve, ha a tünetek súlyosak 

Az NHS111 telefonon és online napi 24 órában, a hét minden 
napján elérhető, és tanácsot ad Önnek, miként juthat a 
legmegfelelőbb segítséghez orvosi probléma esetén.

A baleseti és sürgősségi osztályok és a háziorvosi rendelők 
továbbra is nyitva tartanak a nem Covid-19-hez kapcsolódó 
egészségügyi szükségletek esetén

Ha a jelen információkat szeretné más formában 
megkapni, kérjük, lépjen kapcsolatba az NHS Sussex 
Public Involvement csapatával.
Telefon: 01903 708411

EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÓK 
ELÉRHETŐSÉGEI
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A COVID-19 JÁRVÁNY ALATT AZ NHS 
TOVÁBBRA IS MŰKÖDIK ÉS SEGÍTSÉGET NYÚJT 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁKBAN.  

Ezt az útmutatót a Sussex NHS tisztviselői 
állították össze arra a célra, hogy segítséget 
nyújtson a Covid-19 járvány idején 
rendelkezésére álló NHS-szolgáltatások igénybe 
vételében. Hasznos információkat tartalmaz 
a szolgáltatások biztonságos elérésére 
vonatkozóan a jelenlegi helyzetben.  

Ez az útmutató kérésre más nyelveken és brit 
jelnyelvi változatban is elérhető.

AZ NHS 
SZOLGÁLTATÁSOK 
IGÉNYBE VÉTELE 
A COVID-19 
JÁRVÁNY IDEJÉN


