As urgências e os operadores dos serviços de urgência do 999 têm uma elevada procura
durante o inverno. As chamadas efetuadas para estes números nem sempre são
necessárias. Muitos pacientes podem ser tratados em segurança e confortavelmente
noutros locais, pelo que as pessoas que precisam de ajuda urgente para obter um
tratamento vital necessitam de ser consultadas mais rapidamente.
Caso não se sinta bem e precise de cuidados urgentes, pode considerar várias hipóteses. É
importante visitar o serviço certo conforme as suas necessidades.
Caso não se sinta bem ou tenha sofrido um ferimento de menor gravidade, a sua farmácia
local pode oferecer-lhe aconselhamento e, talvez, algum medicamento. Desta forma, pode
tratar a sua condição por si só, em casa. Os farmacêuticos também podem encaminhá-lo
para o especialista certo, caso precise de uma consulta.
Se sofrer de uma doença mais grave, deverá visitar o website do seu consultório de GP ou
consultar o 111 online do NHS, para obter aconselhamento. Se não conseguir aceder à
Internet, ligue para o 111 ou diretamente para o seu consultório de GP.
As chamadas para o 999 apenas devem ser utilizadas para urgências potencialmente fatais
ou ferimentos graves.

Os farmacêuticos são especialistas em medicamentos, que podem ajudar com as receitas
do NHS, assim como apoiar em preocupações relacionadas com a saúde, de menor
gravidade. Estes podem ajudar quando precisa de aconselhamento e tratamento nesse
mesmo dia, como algum medicamento para a tosse, constipação, dores de garganta,
problemas digestivos ou dores abdominais, distensões e outras dores.
Se os sintomas sugerirem algo mais grave, os farmacêuticos têm a formação certa para
garantir que obtém a ajuda de que precisa. Em alguns casos, os farmacêuticos podem
também providenciar-lhe os seus medicamentos de urgência.

Muitas farmácias estão abertas até tarde e aos fins de semana. Não necessita de
marcação. Pode encontrar uma farmácia local em: nhs.uk/service-search/pharmacy/find-apharmacy

O seu consultório de GP deverá ser normalmente o primeiro sítio a contactar se tiver uma
preocupação específica quanto à sua saúde. Pode marcar uma consulta através website ou
pelo telefone. Também pode oferecer consultas fora do horário normal e aos fins de
semana e feriados.
O seu consultório de GP pode ajudar com receitas ou consultas com o profissional médico
certo, como um GP, enfermeiro ou fisioterapeuta. Por vezes, nem precisa de sair de casa.
Os antibióticos não funcionam com os vírus usuais do período de inverno, como
constipações e gripe, por isso não deve procurá-los.

As consultas de GP estão disponíveis todos os dias da semana, entre as 18h30 e as 22h
(20h em Hackney e City of London), e entre as 8h e as 20h aos fins de semana e feriados.
Se viver em City of London, Hackney, Tower Hamlets, Waltham Forest ou Newham,
pode marcar estas consultas telefonando para o seu consultório de GP, como habitual,
durante o horário de funcionamento, ou ligando para o 111 fora do horário normal.
Se viver em Barking e Dagenham, Havering ou Redbridge pode marcar estas consultas
contactando a linha de atendimento dos centros de GP através do 020 3770 1888 (das 8h
às 20h) ou ligando para o NHS através do 111, 24/7.
Nestes locais, também pode receber ajuda para ferimentos e doenças de menor gravidade
nos nossos Centros de Tratamento Urgente no Barking Community Hospital e Harold Wood
Polyclinic. Estão abertos das 8h às 21h, sete dias por semana. Pode contactar o 111 do
NHS para marcar uma consulta ou comparecer sem marcação e aguardar a sua vez. Não
precisa de registo num GP.

Se tiver uma necessidade médica urgente, mas não potencialmente fatal, visite primeiro o
111 online do NHS em vez de se dirigir diretamente às urgências. O 111 online do NHS irá
ajudar a que receba imediatamente a ajuda de que precisa e, se necessário, um profissional
de saúde entrará em contacto consigo.
O 111 online do NHS permite-lhe obter mais facilmente o tratamento de que necessita, no
sítio certo e no momento certo. Este serviço também pode encaminhar as pessoas para
centros de tratamento urgente (ou centros sem marcação), GP, farmácias, serviços
dentários de urgência ou outros serviços locais mais adequados.
O 111 online do NHS também pode indicar-lhe onde obter ajuda para os seus sintomas,
como encontrar informações e aconselhamento gerais sobre saúde, onde obter os
medicamentos que lhe foram receitados com urgência e como obter a repetição de uma
receita.
Visite 111.nhs.uk / Pesquise pelo 111 online do NHS.

Se não puder utilizar a internet, contacte o 111. O 111 do NHS irá ajudar imediatamente e
garantir que fala com um profissional de saúde ou marca uma consulta num centro de
tratamento urgente, serviço dentário de urgência ou GP. Através deste número também é
possível marcar uma consulta nas urgências hospitalares, se necessário.

Apenas deve contactar o 999 se alguém estiver gravemente doente ou ferido, em perigo de
vida. Deve ligar imediatamente se sofrer um ataque cardíaco ou AVC, ou se estes se
manifestarem em terceiros. Também deve ligar o 999 se alguém tiver sofrido ferimentos
graves, como consequência de um acidente rodoviário ou ferimentos graves no crânio.

