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INFORMACE OD VAŠÍ MÍSTNÍ NHS (NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY)

Pokud máte symptomy koronaviru, nechoďte k praktickému lékaři, do lékárny nebo nemocnice. Je 
zapotřebí, abyste se izolovali doma a využili služeb linky NHS 111. Pokud se váš stav nezlepší nebo se 
s nemocí nemůžete vyrovnat, zavolejte prosím NHS na číslo 111. Nejnovější informace NHS najdete na 
stránkách www.nhs.uk/coronavirus.

Přístup k vašemu praktickému lékaři

Od nynějška si všimnete změn v primární péči. Vaše zdravotní středisko praktického lékaře s vámi 
například bude chtít mluvit telefonicky nebo online. Zdravotní střediska praktických lékařů ve městě 
přesunula většinu objednaných pacientů na telefonické nebo video konzultace. Osobní návštěvy stále 
probíhají v absolutně nezbytných případech, kdy jsou o tom pacienti informováni. Jakákoli střediska, 
která před tím přijímala neobjednané pacienty, tuto možnost pozastavila.

Neobjednávejte si nadměrné množství léků ani si nevytvářejte zásoby

Všechny vybízíme, aby si neobjednávali nadměrné množství léků na předpis, ale aby si je objednávali 
tak, jak normálně. Nežádejte prosím o zvýšení dodávek léků. Pokud vám zdravotnický odborný pra-
covník nedoporučil něco jiného, objednejte si léky pouze na jeden měsíc.

V naléhavém případě jsme tady stále pro vás

Pokud máte obavy vzhledem k existujícímu onemocnění nebo se cítíte nemocní, je také opravdu 
důležité, abyste nejprve kontaktovali svého praktického lékaře. Kdokoli, kdo má symptomy rakoviny, 
jako např. bulku v prsu, krev v moči nebo stolici nebo nevysvětlitelný úbytek na váze, by měl kontaktovat 
svého praktického lékaře. Nenechávejte to na náhodě.

Chceme všechny ujistit, že se o vás v naléhavém případě postaráme. Je důležité, abyste buď vy nebo 
někdo, kdo se o vás stará, v případě potřeby zavolali na číslo 999. Například pokud máte bolesti na hru-
di, výpadky, velkou ztrátu krve nebo si všimnete čehokoli jiného, co vás znepokojuje, jako je nezřetelná 
řeč, svěšený obličej a ztráta citu v rukou nebo na tváři. Abychom zajistili, že dostanete správnou léčbu, 
informujte nás prosím v případě, že máte koronavirus nebo jeho symptomy. Řekněte to prosím operátor-
ovi (když vytočíte 999) a také záchranářům po příjezdu.




