
National Health Service  

Táto písomná informácia vysvetľuje, ako National Health Service (NHS), práca v  

UK.  

Národná zdravotná služba poskytuje zdravotnú starostlivosť vo Veľkej Británii a je financovaný  

zdanenie. Žiadatelia o azyl majú nárok na prístup k NHS starostlivosť bez poplatku  

zatiaľ čo ich sťažnosť alebo sa uvažuje. Musíte formulár TO2,  

poskytol Národný podporného Service (NASS) alebo k dispozícii na adrese  

lekárne, sa dostanete bezplatné lieky, zubné ošetrenie, očné vyšetrenie a niektoré 

okuliare.  

Nikto z ľudí, ktorí pracujú pre NHS, vrátane lekárov, zdravotných sestier a  

tlmočníci budú odovzdávať informácie o vás inej osobe alebo  

organizácie bez vášho súhlasu. Všetky zdravotnej starostlivosti sú dôverné a  

nemá vplyv na rozhodnutie o vašej žiadosti o azyl.  

Ako môžem získať pomoc s mojím zdravím?  

Ak ste chorí, alebo máte obavy o svoje zdravie alebo zdravie niekto z vašich  

rodina, mali by ste ísť, že ťa vidím obvodného lekára, ktorý sa nazýva Praktický lekár  

(GP). GP klinika sa nazýva chirurgie alebo zdravotné stredisko.  

Mali by ste sa zaregistrovať u praktického lekára čo najskôr, takže sa môžete dostať  

lekársku pomoc, ak ju budete potrebovať. K registrácii budete musieť uviesť svoje meno, dátum  

narodenia, adresu a telefónne číslo, ak máte jeden. vaša podpora  

pracovník, ktorý vám pomáhal sa presťahovať do Vášho ubytovania, bude vedieť miestnej  

opatrenia pre registráciu.  

Niektorí lekári požiadať všetky nových pacientov mať zdravotnú prehliadku. To bude zvyčajne  

vykonáva zdravotná sestra. Je dôležité, že idete k tomuto vymenovanie aj keby  

ste dobre.  

Ak prax sa nezaregistruje, môžete požiadať miestne Primary Care Trust pre  

priradí do praxe.  



Ako môžem objednať?  

Predtým, ako navštívite svojho lekára alebo niektorú zo sestier v ordinácii budete  

obvykle nutné dohovoriť osobne alebo telefonicky. Môžete sa opýtať  

vidieť, mužský alebo ženský lekár alebo sestra, aj keď to nemusí byť vždy  

možné.  

Možno sa budete musieť počkať niekoľko dní, non naliehavú schôdzku. Ak si myslíte,  

musíte vidieť lekár naliehavo povedal recepčný, keď si  

vymenovanie, a budete vidieť, že deň, ak je to vhodné. V prípade, že lekár si myslí, že  

ste príliš chorí prísť do ordinácie, on / ona môže vás navštívi doma.  

Schôdzky s lekárom bude pre päť alebo desať minút. Je potrebné, aby  

samostatnú schôdzku pre každého člena rodiny, ktorá si želá, aby  

lekára.  

Uistite sa, že ste sa dostali včas na vaše vymenovanie, a ak ste  

nemôže zúčastniť schôdzku sa prosím uistite sa, že ho nezrušíte.  

Čo keď nebudem hovoriť anglicky?  

Ak potrebujete tlmočníka, musíte povedať, recepčný, keď si  

vymenovanie. Povedzte personál, ktorý jazykom hovoríte, a budú si  

tlmočník pre vás, alebo si tlmočníka na telefóne. Je dôležité, aby vás  

a doktor navzájom rozumieť tak, že on / ona môže robiť presný  

diagnózu problému.  

Kto iný pracuje s mojím GP?  

• Sestry sú veľmi veľmi cvičil vo Veľkej Británii. Starajú sa o veľa zdravia  

potrebuje, vrátane očkovania, antikoncepcia poradenstvo, chronickými chorobami, ako  

ako diabetes a môže poskytnúť všeobecné zdravotné poradenstvo.  

• Pôrodné asistentky starať tehotných žien a ich novorodencov. starostlivosť o  

pred narodením dieťaťa sa nazýva "prenatálne" a po pôrode "postnatálnej".  

• Zdravotné Návštevníci sú zdravotné sestry, ktoré sa špecializujú na starostlivosť o deti a ich  



rodiny a pomáhajú ľuďom zostať zdravý. Môžu prísť k vám navštíviť  

u vás doma.  

Čo keď potrebujem vidieť u špecializovaného lekára?  

Váš praktický lekár bude zvyčajne poskytujú väčšinu svojho zdravotnej starostlivosti, a ak sa 

rozhodnete  

treba vidieť u špecializovaného lekára (konzultant), alebo ak treba ísť do nemocnice.  

Všetci vo Veľkej Británii musia čakať, vidieť tieto špecializovaní lekári.  

Nemocnice bude písať na vás s podrobnosťami o svojom menovaní. musíte  

obráťte sa na nemocnicu, ak budete potrebovať tlmočníka, byť prítomný na vaše  

vymenovanie.  

Nemocnice vymenovanie môže byť niekedy v nemocniciach v určitej vzdialenosti od  

kde žijete, aj keď je možné získať pomoc s nákladmi na cestovanie, ak máte  

TO2.  

Pacient Held Records.  

Ak ste dostal je uchovávaný záznam (modrá kniha), prosím, tento  

so sebou zakaždým, keď máte schôdzku s lekárom alebo zdravotnou sestrou.  

Informácie v tejto knihe je pre seba a zamestnancov NHS. Nikto iný nemá právo  

čítať túto knihu.  

Kto iný mi môže pomôcť?  

lieky  

Ak váš lekár chce, užívať lieky on / ona bude písať vám recept.  

Vezmite predpis do lekárne alebo lekárni. Ak chcete získať zadarmo  

recepty, budete potrebovať TO2 formulár. Lekárnik môže poskytnúť poradenstvo v oblasti  

ošetrenie drobných zdravotných problémov. Niektoré lieky možno kúpiť od  

lekárnik bez lekárskeho predpisu, vrátane niektorých liekov proti bolesti a proti kašľu  

lieky.  

starostlivosť o zuby  

Ak máte problém s vašimi zubami, mali by ste vidieť zubára. Ak chcete získať  



NHS zubné ošetrenie je nutné sa zaregistrovať u zubára. Ak máte problémy s  

Registráciou u zubára môžete kontaktovať NHS Direct, alebo miestnej základnej  

Starostlivosť o dôveru.  

zrak  

Ak budete potrebovať testovanie oči alebo potrebujete nové okuliare (okuliare), aby  

vymenovanie vidieť optika. Majú obchody vo väčšine mestských centier.  

TO2 forma pokrýva náklady na očný test a niektoré okuliare: Opýtajte sa svojho kontaktológa  

o tom.  

Ak je vaša ordinácie zatvorené  

GP operácie sú zvyčajne otvorené od asi 0830 až 1830 od pondelka do piatku.  

Vo všetkých ostatných prípadoch - v noci, v sobotu alebo v nedeľu a cez sviatky -  

lekárska pomoc je k dispozícii pre zdravotné problémy, ktoré nemôžu počkať, až sa  

Ordinácie je otvorená.  

Ak chcete získať pomoc, môžete volať na miestnej out-of-hodinový servis na číslo nižšie,  

a môžete prijímať rady po telefóne. Môžete byť vyzvaní na návšteve  

Ordinácie, alebo ich môžete prijať návštevu zdravotníckym pracovníkom na vaše  

domov.  

Môžete tiež zavolať NHS Direct na 0845 46 47 pre zdravotné poradenstvo alebo  

lekárska pomoc, keď je operácia uzavreté. To bude stáť oveľa menej na použitie  

pevné, napríklad v telefónnej búdky, ako mobilný telefón.  

Ak nehovoríte anglicky, NHS Direct a služby mimo pracovnú dobu môže  

zabezpečiť tlmočníka. Všetko, čo musíte urobiť, je povedať anglicky jazyk, ktorý  

by radšej používať na začiatku hovoru. Ak nemáte hovoriť  

Angličtina požiadať priateľa alebo príbuzného, alebo podporu pracovníka, aby volania pre vás a  

počkajte, až interpret je na linke, než by ste popísať váš problém. ty  

bude požiadaný o niektorých detailoch, ako je vaše meno a adresa:  

informácie sú dôležité, a nezdieľa ju s nikým iným.  



Ak chcete kontaktovať NHS Direct na zdravotné poradenstvo, krúžok: 0845 46 47  

Ak chcete kontaktovať svojho miestneho out-of-hodinový servis, lekársku pomoc, ak  

ordinácie je uzavretá, krúžok: číslo na webových stránkach pre túto okolnosť  

Čo robiť v prípade núdze  

V prípade núdze, ak vy alebo niekto s vami stane vážne chorý a  

nemôžem dočkať, až ordinácie je otvorená, môžete zavolať na 999 (bez  

poplatok), sanitku, alebo ísť na oddelenie traumatológie a urgentnej  

z vás miestnej nemocnici. Avšak, táto služba je len pre prípad núdze. nie  

používať oddelenia lekárskej pohotovostnej pre menšie zdravotné problémy.  

Všetky kontaktné údaje pre GP alebo miestne azylový zdravotné tímu: 


