
 National Health Service  

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v  

UK.  

Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován  

zdanění. Žadatelé o azyl mají nárok na přístup k NHS péče bez poplatku  

zatímco jejich stížnost nebo se uvažuje. Musíte formulář TO2,  

poskytl Národní podpůrného Service (NASS) nebo k dispozici na adrese  

lékárny, se dostanete bezplatné léky, zubní ošetření, oční vyšetření a některé  

brýle.  

Nikdo z lidí, kteří pracují pro NHS, včetně lékařů, zdravotních sester a  

tlumočníci budou předávat informace o vás jiné osobě nebo  

organizace bez vašeho svolení. Všechny zdravotní péče jsou důvěrné a  

nemá vliv na rozhodnutí o vaší žádosti o azyl.  

Jak mohu získat pomoc s mým zdravím?  

Pokud jste nemocní, nebo máte obavy o své zdraví nebo zdraví někdo z vašich  

rodina, měli byste jít, že tě vidím obvodního lékaře, který se nazývá Praktický lékař  

(GP). GP klinika se nazývá chirurgie nebo zdravotní středisko.  

Měli byste se zaregistrovat u praktického lékaře co nejdříve, takže se můžete dostat  

lékařskou pomoc, pokud ji budete potřebovat. K registraci budete muset uvést své jméno, datum  

narození, adresu a telefonní číslo, pokud máte jeden. Vaše podpora  

pracovník, který vám pomáhal se přestěhovat do Vašeho ubytování, bude vědět místní  

opatření pro registraci.  

Někteří lékaři požádat všechny nové pacienty mít zdravotní prohlídku. To bude obvykle  

provádí zdravotní sestra. Je důležité, že jdete k tomuto jmenování i kdyby  

jste dobře.  

Pokud praxe se nezaregistruje, můžete požádat místní Primary Care Trust pro  

přiřadí do praxe.  



Jak mohu objednat?  

Předtím, než navštívíte svého lékaře nebo některou ze sester v ordinaci budete  

obvykle nutné domluvit osobně nebo telefonicky. Můžete se zeptat  

vidět, mužský nebo ženský lékař nebo sestra, i když to nemusí být vždy  

možné.  

Možná se budete muset počkat několik dní, non naléhavou schůzku. Pokud si myslíte,  

musíte vidět lékař naléhavě řekl recepční, když si  

jmenování, a budete vidět, že den, pokud je to vhodné. V případě, že lékař si myslí, že  

jste příliš nemocní přijít do ordinace, on / ona může vás navštíví doma.  

Schůzky s lékařem bude pro pět nebo deset minut. Je třeba, aby  

samostatnou schůzku pro každého člena rodiny, která si přeje, aby  

lékaře.  

Ujistěte se, že jste se dostali včas na vaše jmenování, a pokud jste  

nemůže zúčastnit schůzku se prosím ujistěte se, že jej nezrušíte.  

Co když nebudu mluvit anglicky?  

Pokud potřebujete tlumočníka, musíte říct, recepční, když si  

jmenování. Řekněte personál, který jazykem mluvíte, a budou si  

tlumočník pro vás, nebo si tlumočníka na telefonu. Je důležité, aby vás  

a doktor navzájem rozumět tak, že on / ona může dělat přesný  

diagnostiku Vašeho problému.  

Kdo jiný pracuje s mým GP?  

• Sestry jsou velmi velmi cvičil ve Velké Británii. Starají se o mnoho zdraví  

potřebuje, včetně očkování, antikoncepce poradenství, chronickými nemocemi, jako  

jako diabetes a může poskytnout všeobecné zdravotní poradenství.  

• Porodní asistentky starat těhotných žen a jejich novorozenců. Péče o  

před narozením dítěte se nazývá "prenatální" a po porodu "postnatální".  

• Zdravotní Návštěvníci jsou zdravotní sestry, které se specializují na péči o děti a jejich  



rodiny a pomáhají lidem zůstat zdravý. Mohou přijít k vám navštívit  

u vás doma.  

Co když potřebuji vidět u specializovaného lékaře?  

Váš praktický lékař bude obvykle poskytují většinu svého zdravotní péče, a pokud se rozhodnete  

je třeba vidět u specializovaného lékaře (konzultant), nebo pokud je třeba jít do nemocnice.  

Všichni ve Velké Británii musí čekat, vidět tyto specializovaní lékaři.  

Nemocnice bude psát na vás s podrobnostmi o svém jmenování. musíte  

obraťte se na nemocnici, pokud budete potřebovat tlumočníka, být přítomen na vaše  

jmenování.  

Nemocnice jmenování může být někdy v nemocnicích v určité vzdálenosti od  

kde žijete, i když je možné získat pomoc s náklady na cestování, pokud máte  

TO2.  

Pacient Held Records.  

Pokud jste dostal je uchováván záznam (modrá kniha), prosím, tento  

s sebou pokaždé, když máte schůzku s lékařem nebo zdravotní sestrou.  

Informace v této knize je pro sebe a zaměstnance NHS. Nikdo jiný nemá právo  

číst tuto knihu.  

Kdo jiný mi může pomoci?  

léky  

Pokud váš lékař chce, užívat léky on / ona bude psát vám recept.  

Vezměte předpis do lékárny nebo lékárně. Chcete-li získat zdarma  

recepty, budete potřebovat TO2 formulář. Lékárník může poskytnout poradenství v oblasti  

ošetření drobných zdravotních problémů. Některé léky lze koupit od  

lékárník bez lékařského předpisu, včetně některých léků proti bolesti a proti kašli  

léky.  

Péče o zuby  

Máte-li problém s vašimi zuby, měli byste vidět zubaře. Chcete-li získat  



NHS zubní ošetření je nutné se zaregistrovat u zubaře. Pokud máte potíže s  

Registrací u zubaře můžete kontaktovat NHS Direct, nebo místní základní  

Péče o důvěru.  

zrak  

Pokud budete potřebovat testování oči nebo potřebujete nové brýle (brýle), aby  

jmenování vidět optika. Mají obchody ve většině městských center.  

TO2 forma pokrývá náklady na oční test a některé brýle: Zeptejte se svého kontaktologa  

o tom.  

Je-li vaše ordinace zavřeno  

GP operace jsou obvykle otevřeny od asi 0830 až 1830 od pondělí do pátku.  

Ve všech ostatních případech - v noci, v sobotu nebo v neděli a o svátcích -  

lékařská pomoc je k dispozici pro zdravotní problémy, které nemohou počkat, až se  

Ordinace je otevřená.  

Chcete-li získat pomoc, můžete volat na místní out-of-hodinový servis na číslo níže,  

a můžete přijímat rady po telefonu. Můžete být vyzváni k návštěvě  

Ordinace, nebo je můžete přijmout návštěvu zdravotnickým pracovníkem na vaše  

domů.  

Můžete také zavolat NHS Direct na 0845 46 47 pro zdravotní poradenství nebo  

lékařská pomoc, když je operace uzavřeny. To bude stát mnohem méně k použití  

pevné, například v telefonní budky, než mobilní telefon.  

Pokud nemluvíte anglicky, NHS Direct a služby mimo pracovní dobu může  

zajistit tlumočníka. Vše, co musíte udělat, je říct anglicky jazyk, který  

by raději používat na začátku hovoru. Pokud nemáte mluviti  

Angličtina požádat přítele nebo příbuzného, nebo podporu pracovníka, aby volání pro vás a  

počkejte, až interpret je na lince, než byste popsat váš problém. Ty  

bude požádán o některých detailech, jako je vaše jméno a adresa:  

informace jsou důležité, a nesdílí ji s nikým jiným.  



Chcete-li kontaktovat NHS Direct na zdravotní poradenství, kroužek: 0845 46 47  

Chcete-li kontaktovat svého místního out-of-hodinový servis, lékařskou pomoc, pokud  

ordinace je uzavřená, kroužek: číslo na webových stránkách pro tuto okolnost  

Co dělat v případě nouze  

V případě nouze, pokud vy nebo někdo s vámi stane vážně nemocný a  

nemůžu dočkat, až ordinace je otevřená, můžete zavolat na 999 (bez  

poplatek), sanitku, nebo jít na oddělení traumatologie a urgentní  

z vás místní nemocnici. Nicméně, tato služba je jen pro případ nouze. ne  

používat oddělení lékařské pohotovostní pro menší zdravotní problémy.  

Všechny kontaktní údaje pro GP nebo místní azylový zdravotní týmu: 


