
Центри прийому без попереднього 
запису та невідкладна допомога 

Громадські медичні послуги

Основні ліки

Лікарі Загальної Практики або 
медичні центри

Служби екстреної 
допомоги

111

999

Ви можете зателефонувати на цілодобову безкоштовнутелефонну лінію 
NHS, набравши номер 111, щоб отримати безкоштовну інформацію та поради 
щодо здоров’я. Ви можете попросити перекладача вашою мовою, сказавши 
«перекладач, будь ласка».

Фармацевти  можуть запропонувати клінічні поради та ліки для деяких незначних 
захворювань, таких як кашель, застуда, біль у горлі, проблеми з животом і болі. 
Фармацевт повідомить вас, якщо вам потрібно 
відвідати лікаря, або направить вас до інших спеціалістів щоб переконатися, що ви 
отримаєте необхідну допомогу. Також в аптеці чи супермаркеті можна придбати ліки 
від легких захворювань чи засоби першої допомоги; щоб знайти найближчу аптеку, 
перейдіть за адресою: www.nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy

Як працює NHS: посібник для мігрантів

Стоматологи та офтальмологи                           Догляд за заубами та очима

Медичний менеджмент, координація довготривалого 
лікування, доступ до  медичних спеціалістів

Лікарі загальної практики можуть надати медичну консультацію, поставити діагноз і призначити 
ліки. До них треба звертатись в першу чергу, якщо  виникають проблеми з фізичним або  
психічним здоров’ям. Лікарі загальної практики також відповідають за координацію та управління 
вашим довгостроковим медичним обслуговуванням і, в разф необхідності вони можуть направити 
вас до інших спеціалістів . Найкраще зареєструватися в лікарні загальної практики, щоб 
задовольнити ваші постійні потреби у медичному обслуговуванні 
www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/

Деякі медичні послуги доступні в громаді, а не в лікарнях. Сюди входять 
служби психічного здоров'я, охорони здоров'я дітей та допологових 
послуг, а також клініки сексуального здоров'я та планування сім'ї. 

Вагітність, здоровʼя дитини, контрацепція

Незначні травми або невідкладна 
медична допомога

Якщо вам потрібна термінова медична допомога при незначних травмах,
 таких як порізи, розтягнення, невеликі переломи, або невідкладна медична 
консультація, ви можете  звернутися до центру швидкої допомоги без 
попереднього запису. Ці центри зазвичай відкриті напротязі дня.

Аптека

Екстрена допомога, Сітуація що 
загрожує життю                                                                                                                      

Якщо хтось серйозно хворий або поранений і його життя під загрозою.
треба телефонувати за номером 999
Оператор підкаже, що робити або куди йти далі. До вас можуть направити щвидку 
допомогу для надання лікування 
або транспортування пацієнта до лікарні. Відділення невідкладної допомоги (A&E) 
відкриті цілодобово щодня цілий рік. Ви можете отримати доступ до цих послуг без 
попередньго запису.
 www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-emergencycare-services/when-to-call-999/

• Знайти стоматолога www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
• Знайти офтальмолога www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/opticians/
Щоб отримати невідкладну стоматологічну допомогу при гострому зубному болю  
зателефонуйте за номером 111 

Якщо ви нанесли або хочете нансти собі серйозне самоушкодження, ви можете викликать швидку допомогу за номером 
999, або одразу поїхати до невідкладної допомоги. 
Якщо в вас є суіцідалні думки ви можете поспілкуватись з кимось з Самарітян за номером  телефону 116 123.

Надзвичайний стан психичного 
здоров’я 

Суїцидальні думки або серйозне 
самоушкодження 



999

Ваші права по охороні здоров’я: посібник для мігрантів.
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Ці медичні послуги є безкоштовними для всіх 

• Консультація та лікування в лікарів Загальної Практики
• Телефонна гаряча ліня -послуга яка надається як 

частина послуг  NHS 111
• Відділення Невідкладної допомоги, центри 

обслуговування без попереднього запису, відділення 
незначних травм, або швика допомога.

• Діагнозування та лікування деяких інфекційних хвороб, 
та хвороб яки передаються статевим шляхом

• Послуги NHS по діагностиці, лікуванню та вакцінаціі 
COVID-19

• Планування сім’ї (контрацепція)
• Лікування фізичного або психічного стану, 

спричиненого тортурами, каліцтвом жіночих статевих 
органів, домашнім або сексуалним насильством.

Кожен має право стати на облік до 
лікаря загальної практики 
Вам не потрібно підтвреджувати адресу, міграційний 
статаус, надавати посвідчення особи або номер  NHS.
Знайдіть де знаходиться найблища Загальна Практика.
www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/

Якщо в вас є труднощі з реєстрацією ви можете:

• загрузить картку доступу до посоуг та показати її на
рецепції. www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/

• ви також можете зателефонувати до NHS Англії (0300
311 22 33 )  або до Doctors of the World  (0808 1647 686)

Послуги  спеціалістів також безкоштовні для:
• біженців
• осіб що шукають притулку
• жертв або підозрюваних жертв торговлі людьми
• утриманців
Люди, чия заява про надання притулку була відхилена, все ще можуть мати доступ до 
безкоштовних послуг NHS. Перевірте, чи маєте ви право на безкоштовне медичне 
обслуговування. 
www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide

Ліки, що відпускаються за рецептом, а також догляд за зубами та очима, як правило, не 
безкоштовні в Англії, але шукачі притулку, які фінансово підтримуються Міністерством 
внутрішніх справ, отримають сертифікат HC2, щоб отримати повну допомогу по  
витратах на охорону здоров’я. Будь-хто може подати заявку на цю підтримку, дивіться 
додаткові поради щодо того, як подати заявку.  
www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide 




