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ZATRZYMAJ SIĘ 
I POMYŚL 

Korzystaj z odpowiednich usług. 

Najpierw pomyśl o aptece,
GP lub 111. 

Zdrowie psychiczne 
i dobrostan

Szpitalny Oddział 
Ratunkowy (A&E)  
i 999

Masz obniżony nastrój lub 
doświadczasz stanu niepokoju bądź 
żyjesz w stresie? 

Zadzwoń pod numer 0191 566 5454 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00-17:00.

W przypadku kryzysu psychicznego 
zadzwoń pod numer 0303 123 1145 lub 
na bezpłatną linię 0800 652 2867. 

Osoby niesłyszące i/lub mające problemy 
z porozumiewaniem się mogą skorzystać 
z komunikacji smsowej pod numerem 
07889 036 280.

Uzyskać tu można pomoc medyczną
lub poradę w sytuacjach nagłych, 

które nie.

Z numeru 111 można również 
skorzystać online na stronie: 

www.111.nhs.uk

Centrum Pomocy 
w Sytuacjach Nagłych   

 (UTC)
Czynne codziennie dla pacjentów 

wymagających pomocy w sytuacjach 
nagłych chorób i urazów, które nie 

stanowią zagrożenia dla życia.

Godziny otwarcia: 

Sunderland Royal Hospital 
Kayll Road
Sunderland 

SR4 7TP

TYLKO w przypadkach chorób 
i urazów zagrażających życiu : 

• utrata świadomości

• ból w klatce piersiowej

• poważna utrata krwi 

• złamania otwarte

• trudności z oddychaniem

Osoby przybywające na Szpitalny 
Oddział Ratunkowy lub dzwoniące 
pod numer 999 w sytuacjach, które nie 
wymagają natychmiastowej pomocy 
mogą zostać skierowane do innych 
odpowiednich służb.

Czynne 8:00 – północ
siedem dni 
w tygodniu

8.00 00.00

Z pomocy skorzystać można 
zgłaszając się samodzielnie bez 

skierowania skanując kod QR za 
pomocą aparatu w telefonie.

bądź też skanując kod QR za 
pomocą aparatu w telefonie.

Krótki przewodnik o tym, 
jak wybrać odpowiednią 
placówkę służby zdrowia 

w Sunderland
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111
Pomóż nam
pomagać

Pomyśl o NHS  111



   

Pomyśl 
o samodzielnym 
zadbaniu o swoje 
zdrowie

Pomyśl 
o skontaktowaniu 
się ze swoją apteką

Twoje dziecko nie 
czuje się dobrze?

Recepty społeczne  
w Sunderland

Mniej poważne schorzenia można 
leczyć samodzielnie w domu za 
pomocą: 
•  środków przeciwbólowych: 

paracetamol, ibuprofen
•  leków przeciwhistaminowych
•  leków przeciwbiegunkowych
•  doustnych elektrolitów 

nawadniających
•  leków na niestrawność
•  apteczki pierwszej pomocy

Pomyśl 
o skontaktowaniu  
się ze swoim  
lekarzem  
pierwszego kontaktu. Z aplikacji NHS korzystać można 

w dowolnym miejscu, o dowolnej porze 
dnia i nocy. 

Za pomocą aplikacji można:

• umawiać się i przekładać wizyty

• uzyskać dostęp do swojej 
dokumentacji medycznej

• skontaktować się z swoim lekarzem 
pierwszego kontaktu

• złożyć zlecenie na receptę odnawialną

• uzyskać informacje na temat 
objawów

• wyrazić zgodę na pobranie narządów

Pobierz 
aplikację NHS App

Broszura pt. „Mała pomarańczowa 
książeczka” (ang. The Little Orange Book) 
zawiera specjalistyczne informacje na 
temat tego, jak pomóc niemowlętom 
i małym dzieciom, gdy  
te nie czują się dobrze, 
w tym na temat:

•  kaszlu i przeziębienia

• świszczącego oddechu

•  wymiotów, biegunek  
i bólu brzucha

• wysypek

• ząbkowania

• pierwszej pomocy

Farmaceuci mogą udzielić fachowej 
porady i zalecić leczenie w przypadku 
mniej poważnych chorób.

Recepty można również zamówić 
elektronicznie. Można je później 
odebrać z lokalnej apteki. 

Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać w przychodni pierwszego 
kontaktu.  

Aby dowiedzieć się więcej 
na ten temat zeskanuj 

kod QR za pomocą 
aparatu w telefonie.

Bezpłatny i poufny program recept 
społecznych wspomaga zdrowie i dobrostan 
poprzez:

•  przeciwdziałanie samotności poprzez 
budowanie więzi międzyludzkich

• aktywność fizyczną

•  rozwiązywanie  
problemów 
mieszkaniowych 

•  wsparcie w przypadku 
problemów finansowych

•  wspieranie dobrego 
samopoczucia psychicznego 

•  wspieranie osób cierpiących na choroby 
przewlekłe

Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu 
w telefonie lub odwiedź stronę www.nhs.uk, 

aby dowiedzieć się, na temat tego jak 
samodzielnie można leczyć 

powszechnie występujące choroby.

Przychodnie pierwszego kontaktu są 
pierwszym punktem kontaktu w przypadku 
większości problemów medycznych.

Na obszarze Sunderland istnieje możliwość 
umówienia się na pilną wizytę wieczorem 
i w weekendy. 

W sprawach, które nie są pilne bądź dotyczą 
rutynowych porad można skontaktować 
się ze swoją przychodnią pierwszego 
kontaktu wypełniając formularz na stronie 
internetowej przychodni lub za pomocą 
aplikacji NHS.

W niektórych przypadkach okazać się może, 
że wizyta u lekarza może nie być wcale 
potrzebna. 

Więcej informacji na ten temat uzyskać 
można w swojej przychodni pierwszego 
kontaktu.

Dostęp do programu 
uzyskać można skanując 

kod QR za pomocą 
aparatu w telefonie.

Więcej informacji na ten temat uzyskać 
można skanując kod QR za pomocą 

 aparatu w telefonie, lub odwiedzając 
stronę: doyourbit-nenc.co.uk 

Sunderland 
Social Prescribing Service


