Acil Servis bölümleri ve 999 acil yanıt ekipleri kış aylarında çok yüksek taleple
karşılaşmaktadırlar, bu talepler her zaman acil ekiplerinin ilgilenmesini gerektiren durumlar
değildir. Pek çok hasta güvenli ve rahat bir şekilde başka yerlerde tedavi edilebilir; bu da acil
olarak hayat kurtarıcı tedavi görmesi gereken hastalara daha hızlı müdahale edilebileceği
anlamına gelir.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve acil bakıma ihtiyaç duyuyorsanız değerlendirebileceğiniz
bazı seçenekler bulunmaktadır. İhtiyaçlarınızı doğru şekilde karşılayacak hizmete
başvurmanız önemlidir.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ufak bir yaralanma söz konusu ise yerel eczaneniz size
öneride bulunabilir ve bazı ilaçları verebilir. Bu, rahatsızlığınızı evinizde kendi kendinize
tedavi etmenize yardımcı olabilir. Rahatsızlığınız için başka birini görmeniz gerekiyorsa,
eczacılar doğru kişiye gitmeniz için size yardımcı olabilir.
Daha ciddi bir rahatsızlığınız varsa, öneri almak için aile hekimliğinizin İnternet sitesini veya
NHS 111 sitesini ziyaret etmelisiniz. İnternet erişiminiz yoksa 111'i veya aile hekimliğini
doğrudan arayabilirsiniz.
999'u sadece hayatı tehdit edici acil durumlar veya ciddi yaralanmalar için aramalısınız.

Eczacılar, size NHS reçetelerinizde yardımcı olan, aynı zamanda sağlıkla ilgi küçük
sorunlarınızda destek sunan tıbbi uzmanlardır. Öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, mide
sorunları veya ağrıları, burkulma ve diğer ağrılarla karşılaştığınızda size aynı gün öneride
bulunabilir ve tedavi sunabilir.
Belirtiler daha ciddi bir şey olduğunu gösteriyorsa, eczacılar ihtiyaç duyduğunuz yardıma sizi
yönlendirmek için doğru eğitime sahiptir. Bazı durumlarda eczacılar acil ilaç ihtiyaçlarınızı
karşılamaya yardımcı olabilir.

Pek çok eczane geç saatlere kadar ve hafta sonlarında açıktır. Randevu almanıza gerek
yoktur. nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy adresinden yerel bir eczane
bulabilirsiniz.

Sağlığınız ile ilgili belirli bir endişeniz varsa, aile hekimliği ilk iletişim kurmanız gereken
yerdir. Aile hekimliğinizin İnternet sitesi üzerinden veya kliniği telefonla arayarak bir randevu
alabilirsiniz. Aile hekimliği aynı zamanda mesai saatleri dışına, hafta sonlarında ve resmî
tatillerde de randevu verebilmektedir.
Aile hekimliği size reçeteli ilaçlarınız için yardımcı olabilir veya aile hekimi, hemşire veye
fizyoterapist gibi doğru tıbbi uzman ile konsültasyon olanağı sağlar. Bazen evinizden bile
çıkmanız gerekmez.
Antibiyotikler, soğuk algınlığı ve grip gibi kış mevsimi virüsleri üzerinde etkili olmadığından
bu ilaçları talep etmeyin.

Aile Hekimi randevuları hafta içi her akşam 18.30 - 22.00 (Hackney ve Londra Şehir Merkezi
20.00) saatleri arasına, hafta sonlarında ve resmî tatillerde 08.00 - 20.00 saatleri arasına
verilmektedir.
Londra Şehir Merkzi, Hackney, Tower Hamlets, Waltham Forest veya Newham'da
yaşıyorsanız, bu randevuları her zaman olduğu gibi mesai saatleri içinde kendi aile
hekimliğinizi arayarak, mesai saatleri dışında ise 111'i arayarak alabilirsiniz.
Barking ve Dagenham, Havering veya Redbridge'de yaşıyorsanız randevularınızı 020
3770 1888 numaralı telefondan aile hekimliği merkez çağrı masasını (08.00 - 20.00 saatleri
arasında) arayarak veya 7 gün 24 saat NHS 111'i arayarak alabilirsiniz.
Bu üç bölgede, ufak yaralanmalar ve hastalıklar için Barking Community Hospital ve Harold
Wood Polyclinic içindeki halka açık Acil Tedavi Merkezlerinden yardım alabilirsiniz. Bu
merkezler haftanın yedi günü 08.00 - 21.00 arası açıktır. Bir randevu almak için NHS 111'i
arayabilir veya gidip sıraya girerek muayene olabilirsiniz. Bir aile hekimine kayıtlı olmanız
gerekmez.

Acil, ancak hayatı tehdit edici olmayan tıbbi bir gereksiniminiz varsa doğrudan Acil Servise
başvurmadan önce NHS 111 online sitesini ziyaret ettiğinizden emin olun. NHS 111 online
hizmeti size hemen yardımcı olacaktır ve ihtiyaç halinde bir sağlık personeli sizi arayacaktır.
NHS 111 online hizmeti, doğru yerde ve doğru zamanda ihtiyacınız olan tedaviyi almanızı
kolaylaştırır. Bu hizmet aynı zamanda kişileri acil tedavi merkezlerine (veya randevusuz
hizmet veren merkezlere), aile hekimliğine, eczanelere, acil diş tedavi hizmetlerine veya
daha uygun diğer yerel hizmetlere yönlendirebilir.
NHS 111 online hizmeti aynı zamanda belirtileriniz için nereden yardım alabileceğinizi, genel
sağlık bilgilerini ve önerileri nasıl bulabileceğinizi, reçeteli ilaçlarınızı nasıl acil olarak temin
edebileceğinizi ve reçetelerinizi nasıl yenileyebileceğinizi size söyleyebilir.
111.nhs.uk sitesini ziyaret edin / NHS 111 online'ı arayın.

İnternet'i kullanamıyorsanız 111'i arayın. NHS 111 size hemen yardımcı olacak ve sağlık
hizmetleri uzmanları ile görüştüğünüzden emin olacak veya sizin için bir acil tedavi
merkezinden, acil diş tedavi hizmetlerinden ya da aile hekiminden randevu alacaktır. Gerekli
olması durumunda sizin için acil hizmetlerden de randevu alacaktır.

999'u sadece birisi ciddi bir şekilde hastalanırsa veya yaralanırsa ve hayatı tehlike
altındaysa arayın. Sizin veya başka birisinin kalp krizi geçirme durumunuz varsa veya inme
inmişse derhal 999'u aramalısınız. Birisinin trafik kazası nedeni ile büyük bir travma geçirdiği
veya başından ciddi şekilde yaralandığı durumda da 999'u aramalısınız.

