
ECZANEYI NE ZAMAN KULLANMALIYIM?
• Reçeteli ilaç

• Reçetesiz ilaç

• Ağrı ve sızılar

• Boğaz ağrısı

• Nezle ve soğuk algınlığı

• Grip

• Kulak ağrısı

• Sistit

• Cilt döküntüleri

• Diş çıkarma

• Acil kontrasepsiyon

BU HIZMETE NASIL ERIŞEBILIRIM? 
Düzenli reçeteli ilaçlar her zaman olduğu 
gibi temin edilebilmelidir. İlaçlarınızı 
normalde olduğu gibi yalnızca az kaldığı 
zamanlarda (ör. bir haftalık ilacınız 
kaldığında) talep etmeniz önemlidir. 

İyi hissediyorsanız ve eczanenize gidebilecek 
durumdaysanız lütfen sosyal mesafe 
kurallarına uyun. Eczanelerin açılış saatleri 
farklılık gösterebilir. 

Kendinizi izole ediyorsanız veya iyi 
hissetmiyorsanız reçeteli ilaçlarınızı sizin 
adınıza arkadaşlarınız ve aileniz alabilir.

ECZANE
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Sadece hasta olduğunuzda değil, her gün beden ve 
zihin sağlığınıza mutlaka özen göstermeniz önemlidir. 
İyi beslenmenin yollarını öğrenmek, stresi azaltmak, 
düzenli egzersiz yapmak ve ihtiyacınız olduğunda 
mola vermek, kendinize bakmanın etkili yollarıdır ve 
stresten arınmanıza, sağlığınızı korumanıza ve zor 
zamanlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

BU SÜREÇTE ZIHIN SAĞLIĞINIZA  
ÖZEN GÖSTERMEK
• Endişelerinizi dile getirin; bu süreçte biraz 

endişelenmeniz veya korkmanız normaldir 

• Yemek ve ilaç gibi pratik detayları planlayın  

• Haberleri takip ettiğiniz zamanı sınırlandırın

• Bedeninize iyi bakın; sağlık beslenin ve  
egzersiz yapın 

• Sevdiğiniz şeyleri yapın; internette birçok 
ücretsiz kurs ve ders bulabilirsiniz 

• Başkalarıyla bağınızı koparmayın; telefon 
görüşmeleri, görüntülü aramalar veya sosyal 
medya aracılığıyla bağlantı kurun   

Ruh sağlığı ihtiyaçlarınıza yönelik daha fazla bilgi 
ve destek almak için lütfen https:/www.nhs.uk/
oneyou/every-mind-matters/ adresini ziyaret edin
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PRATISYEN HEKIMIM ILE NE  
ZAMAN ILETIŞIME GEÇMELIYIM? 
• Ufak yaralanmalar

• Yara pansumanı

• Kronik hastalık yönetimi

• Kanser hizmetleri/tarama

• Aşılar

• Ruh Sağlığı ihtiyaçları

• Sevkler

• Kan testleri

• Enfeksiyonlar

BU HIZMETE NASIL ERIŞEBILIRIM? 
Pratisyen hekim muayenehaneleri açık kalacaktır ve 
bunlar ihtiyacınız olan tedaviyi sağlarken sizi korumak için 
çalışmaktadır.

Pratisyen hekiminizden randevu almanız gerekiyorsa 
lütfen ilk telefon veya video görüşmesini planlamak için 
muayenehanenizi arayın. İngiliz İşaret Dili (BSL) kullanıcıları 
için Signlive dahil olmak üzere, ana dili İngilizce olmayan 
kişilere yönelik çeviri hizmetleri mevcuttur.  

Gerekli olduğu takdirde yüz yüze randevu alınabilir ve 
sizden randevunuz için başka bir yerel muayenehaneye 
gitmeniz istenebilir. 

Covid-19 semptomları gösteren hastaların pratisyen 
hekime görünmelerini gerektiren durumlar için "sıcak" 
bölgeler, semptom göstermeyen hastaların yüz yüze 
randevuları için ise "soğuk" bölgeler kurulmuştur. Tüm 
personel enfeksiyon önleme süreçlerini izlemektedir. 

PRATISYEN HEKIM 
MUAYENEHANELERI
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Acil tedavi merkezleri Sussex genelindeki acil servislerle 
aynı yerde bulunmaktadır. Pratisyen hekim liderliğinde, 
her gün günün en az 12 saati açık olup 111 üzerinden 
veya pratisyen hekim sevki aracılığıyla alınabilen 
randevular sunmaktadır ve insanların aşağıdakiler dahil 
olmak üzere acil servise başvurmalarına neden olan en 
yaygın durumların birçoğuna yönelik teşhis ve tedavi 
sunmak için donanımlıdır:

• Ufak yanıklar ve haşlanmalar

• Kemik kırılması şüphesi

• Yabancı cisimlerin çıkarılması

• Göğüs enfeksiyonları

• Karın ağrısı

• Kulak, boğaz ve burun rahatsızlıkları

BU HIZMETE NASIL ERIŞEBILIRIM? 
Acil tedavi merkezleri bu süreçte açık kalacaktır.  
Burası randevusuz hasta alan bir servistir ancak  
lütfen sosyal mesafe kurallarına uyun. 

DOĞU SUSSEX:  
Eastbourne District General Hospital 
Hastings Conquest Hospital 
Lewes Victoria Hospital

BATI SUSSEX:  
Crawley Hospital
St Richards Hospital, Chichester
Worthing Hospital 

BRIGHTON AND HOVE:  
Royal Sussex County Hospital

ACIL TEDAVI 
MERKEZLERI
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ACIL SERVISE NE ZAMAN GITMELIYIM? 

• Bilinç kaybı

• Kemik kırılması

• Felç

• Göğüs ağrısı

• Nefes darlığı

• Ciddi yanıklar veya haşlanmalar

• Ciddi zihin bulanıklığı ve durmayan nöbetler

• Durdurulamayan şiddetli kanama

• Ciddi alerjik reaksiyonlar

ACIL SERVISE GITMEK, PRATISYEN HEKIM 
RANDEVUSUNUN ALTERNATIFI DEĞILDIR

BU HIZMETE NASIL ERIŞEBILIRIM?  
Sussex genelindeki acil servisler açıktır ve randevusuz hasta 
almaya devam etmektedir. Acil bir durum içindeyseniz ve 
ambulansa ihtiyacınız varsa 999’u aramanız gerekir. 

DIĞER ACIL HIZMETLER 
Acil Diş 
Dişle ilgili acil bir durumunuz varsa tavsiye almak için 
normal çalışma saatleri içinde diş muayenehanenizi arayın; 
diş hekiminiz yoksa NHS 111’i arayın veya www.111.nhs.
uk adresini ziyaret edin.  Sizinle acilen ilgilenilmesi 
gerekiyorsa yerel bir acil diş merkezine sevk 
edilebilirsiniz.

Sussex Ruh Sağlığı hattı  
Sussex Ruh Sağlığı hattı, acil yardıma ihtiyacı olan 
kişiler için kriz hizmeti sunmaktadır. Bu hizmete 
erişmek için 0300 5000 101’i arayın. Text Relay 
aramaları ve New Generation aramaları da yapılabilir.  

ACIL SERVIS
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Koronavirüs semptomları gösteriyorsam reçeteli ilacımı  
nasıl alabilirim?   
Semptomlarınız varsa lütfen evde kalın ve kendinizi izole edin. 
Arkadaşlarınız ve aileniz reçeteli ilaçlarınızı sizin adınıza alabilir. 
Destek alabileceğiniz kimse yoksa yerel dayanışma grupları da 
ilacınızı sizin adınıza alabilir. 

Pratisyen hekimim ile yüz yüze görüşmek için hala randevu 
alabilir miyim?  
Pratisyen hekim muayenehaneleri yüz yüze randevu seçeneği 
sunabilmektedir ancak bunun için yüz yüze randevunun gerekli 
olup olmadığın belirlemek üzere bir pratisyen hekimle görüntülü 
olarak veya telefonla konsültasyon gereklidir. 

Semptomlarım varsa ancak kan testi/tansiyon ölçümü vb.  
için pratisyen hekimim ile yüz yüze görüşmem gerekiyorsa ne 
yapabilirim? 
Sussex genelinde artık, semptom göstermeniz halinde bir 
pratisyen hekim ile yüz yüze görüşebileceğiniz özel bölgeler 
veya yerler bulunmaktadır. Pratisyen hekiminiz sizi sevk 
edebilir. Kişisel koruyucu donanım kullanımı ve her 
randevudan sonra ekipmanların temizlenmesi yoluyla 
virüsün yayılımını durdurmak için her türlü önlem alınır.  

Halen bir Pratisyen Hekim Muayenehanesine hasta olarak 
kaydolabilir miyim?  
Evet, muayenehanenin yeni hasta alma kapasitesi varsa 
ve muayenehanenin ilgilendiği alan içinde yaşıyorsanız 
bir Pratisyen Hekim Muayenehanesine kaydolabilirsiniz. 
Muayenehaneler; sabit bir adresi bulunmayanlar, sığınmacılar, 
mülteciler ve fotoğraflı kimliği bulunmayanlar dahil olmak 
üzere tüm hastaları kaydetmeye devam edecektir. Pratisyen 
Hekim Muayenehaneleri kaydolmak isteyenlerin içeri girmek 
zorunda kalmayacakları bir düzenleme yapmaktadır. Lütfen 
ilgili Pratisyen Hekim Muayenehanesine danışın.  

SIKÇA SORULAN 
SORULAR
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SAĞLIK HIZMETLERI TELEFON REHBERI:  
NHS111– Sağlık hizmetleri, diş ve göz desteği  

Sussex Ruh Sağlığı Hattı: 0300 5000 101

HEALTHWATCH 
Healthwatch, hizmetlerin beğendiğiniz yönlerini ve daha iyi 
olabileceğini düşündüğünüz konuları dinlemeye hazır, bağımsız 
bir kuruluştur. Kuruluş, yerel sağlık ve tedavi hizmetlerine 
erişmeye yönelik tavsiye ve destek sağlayabilir.

HEALTHWATCH BRIGHTON AND HOVE: 
info@healthwatchbrightonandhove.co.uk 

HEALTHWATCH DOĞU SUSSEX:
enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk 

HEALTHWATCH BATI SUSSEX: 
helpdesk@healthwatchwestsussex.co.uk 

Şiddetli olmayan Covid-19 semptomlarınız varsa acil 
servise gitmeniz gerekmez. 

NHS111’e 7/24 telefonla ve çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz 
ve hat üzerinden sağlık ihtiyaçlarınız için yardım almanın 
en iyi yolu hakkında tavsiye alabilirsiniz.

Acil servisler ve pratisyen hekim muayenehaneleri, 
Covid-19 dışı sağlık ihtiyaçları için halen açıktır.

Bu bilgileri alternatif bir formatta isterseniz lütfen NHS 
Sussex Halkın Katılımı ekibiyle iletişime geçin.
Telefon: 01903 708411

SAĞLIK HIZMETLERI 
TELEFON REHBERI
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COVID-19 SÜRECINDE NHS HIZMET 
VERMEYE DEVAM ETMEKTEDIR VE SAĞLIK 
IHTIYAÇLARINIZDA SIZE YARDIMCI OLABILIR.  

Bu kılavuz, Sussex NHS Yetkilileri tarafından, 
Covid-19 sürecinde yanınızda olmaya devam 
eden NHS hizmetlerine erişmenize yardımcı 
olmak için hazırlanmıştır ve güvende kalmak 
adına hizmetlere farklı bir yoldan erişmeniz 
gerekebileceğini açıklayan yararlı bilgiler 
içermektedir.  

Bu kılavuz, talep üzerine farklı dillerde ve Ingiliz 
Işaret Dilinde (BSL) temin edilebilir.

COVID-19 
SÜRECINDE NHS 
HIZMETLERINE 
ERIŞIM


