Tájékozódjon, hogy hová fordulhat

Az orvos telefonszáma:
A fogorvos telefonszáma:

Ez a tájékoztató segít Önnek eldönteni, hová forduljon abban az esetben, ha nem érzi magát jól, vagy sérülés érte.
A helyi orvosi szolgáltatásról további információt a következő weblapon találhat: www.nhsforthvalley.com/health-services

Helyi gyógyszertárak/
patikák

Az Ön háziorvosa
(családiorvosa)
(GP)

Rendelési időn
kívüli ellátás/
NHS 24

Fogászati
ellátás

Minor Injuries Unit
(MIU) KisebbSérülésekO
sztálya

SürgősségiOsztály
(Emergency
Department)
(A&E) 999

A patikusok/ gyógyszerészek
egészségüggyel és gyógyszerrel
kapcsolatos kérdésekben nyújtanak
szakszerű felvilágosítást. Előzetes
bejelelentkezésre nincs szükség.

Ha nem múlik a betegség
vagy romlik az állpota vagy
a sérülése, kérjen időpontot
háziorvosához vagy a
rendelő egyik
munkatársához.

Amikor az általános
rendelési szolgáltatások
nem elérhetőek és Ön túl
beteg ahhoz, hogy megvárja
a nyitási időt, hívhatja az
NHS 24-et.
111
vagy
sms telefonon:
18001 111
(elérhető este 6 és reggel 8
óra között, illetve hétvégén
és ünnepnapokon).

A Kisebb Sérülések Osztálya
egy évnél idősebb
gyermekeket ésfelnőtteket
kezel kisebb sérülések
esetén. Idetartoznak a
következők:

Enyhébb égési sérülések

Elfertőzödött sebek

Ficamok és húzódások

Kisebb szem-, fül-, fejvagy nyaki sérülések

A 999-es számot, illetve a
Sürgősségi Osztályt csak
súlyos betegség vagy
sérülés esetén keresse, úgy
mint agyvérzés, szívroham
gyanúja, vagy ájulás esetén.

Ez lehet hasfájás, hátfájás,
depresszió, szorongás, vagy
egy hosszabb lefolyású
betegség, mint a
cukorbetegség vagy az
asztma.

Fogfájás, hidegre vagy
melegre való
érzékenység, vagy
tompa fájdalom
általában
gyógyszertárból
kaphatófájdalomcsillap
ítóval enyhíthető amíg
a fogorvosa fogadni
tudja Önt.

Röntgenről és gipszelésről is
gondoskodhatnak, ha
csonttörés gyanúja áll fent.

A hét minden napján, 24
órán át nyitva tart.

Az Enyhébb Megbetegedésekre Nyújtott
Gyógyszertári Szolgáltatás olyan
esetekben nyújt segítséget, mint például
a köhögés, megfázás vagy torokfájás.
Azoknak a személyeknek is, akik nem
fizetnek a receptért, ingyenes tanácsot
és kezelést nyújtanak sokféle gyakori
betegségre.
Jogosult az ellátásra, ha regisztrált egy
skóciai háziorvosnál és nem átmenetileg
tartokózkodik itt, illetve nem egy
szociális otthonban nél.
Egyes gyógyszerészek olyan
kérdésekben is tanácsot és támogatást
nyújtanak, mint a dohányzásról való
leszokás, diéta, vérnyomás, stb.
Ha elfogy a vényköteles gyógyszere, a
gyógyszertár lehet, hogy tud Önnek adni
egy sürgősségi adagot, vagy a helyi
NHS rendelési időn kívüli
ellátószolgálatára irányítja Önt.

Ha a recepción szól, hogy
egy sürgősségi időpontra
van szüksége, általában
még aznap, vagy másnap
fogadják.
A háziorvosa felméri az
állapotát és tanáccsal,
információval láthatja el,
orvosságot írhatfel,
illetvefolyamatos
felülviszgálatot biztosíthat. A
háziorvos a szakorvoshoz is
utalhatja Önt, ha szükséges.

Az NHS 24, a Language
Line szolgáltatását veszi
igénybe azon személyek
számára, akiknek
anyalnyelve nem az angol:
1.
2.

3.

Hívja az NHS 24-et a
111 –es telefonszámon
Mondja el a
híváskezelőnek, hogy
szüksége van egy
tolmácsra
Mondja el a
híváskezelőnek, hogy
mely nyelven igényli a
tolmácsolást.

Kérjen időpontot
fogorvosához.
Ha a tünetek
súlyosbodnak, hívja az
NHS 24-et.
Nem regisztrált
fogászati páciensek
segítséget és tanácsot
kaphatnak hétfőtől
péntekig, reggel 8 és
este 6 között, ha
hívják a Forth Valley
Dental Helpline-t a
0844 800 6886-es
telefon számon.

Egy évnél fiatalabb
gyermekeket a Sürgősségi
Osztályra (Emergency
Department) kell vinni a Forth
Valley Royal Hospital- ba,
Larbertbe.

A Sürgősségi Osztály a
Forth Valley Royal Hospitalban található (Stirling Road,
Larbert, FK5 4WR).

Kérem,ne keresse a
Sürgősségi Osztályt olyan
esetekben amelyeket a
háziorvosi rendelőben, a
gyógyszertárban, vagy az
enyhébb sérülések
osztályán el tudnak látni.

A Kisebb Sérülések Osztálya
a Stirling Community
Hospital-ban található és
reggel 9-től este 9-ig,
hétfőtől vasárnapig van
nyitva. Tel: 01786 434036
(Időpontfoglalás nem
szükséges).

Erőszaknak /Bántalmazásnak van kitéve? Hívja a Nővédelmi Szolgáltatást a 01324 635661, 01786 470897 vagy 01259 721407 telefonszámon.

