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INFORMÁCIE Z MIESTNEHO NHS (zdravotný národný systém)

Ak máte príznaky koronavírusu, nechoďte k svojmu všeobecnému lekárovi, do lekárne alebo nemocnice. 
Zostaňte doma v seba-izolácii a využite služby NHS 111. Ak sa váš stav nezlepší alebo nezvládate 
príznaky choroby, zavolajte na NHS 111. Najnovšie NHS informácie nájdete na www.nhs.uk/coronavirus.

Prístup k vášmu všeobecnému lekárovi

Odteraz si prosím všimnite zmeny v primárnej starostlivosti. Napríklad vaše zdravotné stredisko bude 
chcieť s vami hovoriť po telefóne alebo cez internet. Zdravotné strediská vykonávajú väčšinu vyšetrení 
cez telefón alebo video. Osobné vyšetrenia ponúkame, ak je to nevyhnutné a pacient o tom bude upove-
domený. Okrem toho zariadenia, ktoré ponúkali vyšetrenia na počkanie v ten istý deň, už túto možnosť 
neponúkajú.

Vyhnite sa prehnanému objednávaniu a zásobovaniu liekmi

Žiadame pacientov, aby si na svoje opakovacie lekárske predpisy neobjednávali viac liekov ako bežne. 
Prosíme, nežiadajte o zvýšenú dodávku liekov, objednajte si iba zásoby na jeden mesiac okrem prípa-
dov, keď vám váš zdravotný pracovník odporučí niečo iné.

Stále sme tu pre vás v prípade núdze

Je tiež dôležité, že ak máte obavy ohľadom vášho zdravotného stavu alebo sa cítite zle, spojte sa so 
svojím všeobecným lekárom. Každý, kto má príznaky rakoviny ako je hrčka na prsníku, krv v moči alebo 
stolici, nevysvetlená strata váhy, by mali kontaktovať svojho všeobecného lekára. Nenechajte to na 
náhodu.

Chceme ľudí uistiť, že sa i naďalej staráme o vaše zdravie v prípade ohrozenia a je dôležité, aby ste vy 
alebo niekto, kto sa o vás stará zavolali 999, keď to potrebujete. Napríklad, ak máte bolesť na hrudníku, 
strácate vedomie, máte veľkú stratu krvi alebo si všimnete niečo, čo vás znepokojí ako je nezrozu-
miteľná reč, ochrnutá tvár

alebo strata citu v paži alebo tvári. Aby ste dostali správnu liečbu, prosíme, dajte nám vedieť, či máte 
koronavírus alebo jeho príznaky, prosíme, povedzte to operátorovi (keď zavoláte 999) a záchranárskej 
službe, keď k vám prídu.




