Nie musisz już przeszukiwać wielu miejsc w celu
znalezienia informacji na tematy zdrowotne
Jedno źródło informacji
W świecie przeładowania informacją na pewno pocieszy Cię wiadomość, że
jest miejsce, w którym można znaleźć wszystkie potrzebne informacje w
kwestii zdrowia. Jeszcze bardziej pokrzepiający jest fakt, że źródłem jest
publiczna służba zdrowia w Szkocji - NHS Scotland. NHS inform jest nową
usługą informacyjną, której celem jest udostępnienie Ci potrzebnych
informacji wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Możesz je znaleźć w internecie na
stronie www.nhsinform.co.uk lub telefonicznie pod numerem 0800 22 44 88
(godz. 8-22).

Usługa NHS inform
Zapewniamy:
•
•
•
•
•
•
•
•

ogólne informacje na temat różnych schorzeń
odpowiedzi na często zadawane pytania w kwestii zdrowia
informacje na tematy dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia
www.healthinmylanguage.com – zawiera tłumaczenia informacji w
zakresie zdrowia
‘za kulisami’ – omówienie kwestii zdrowotnych dyskutowanych
aktualnie w mediach
jak uzyskać dostęp do informacji lokalnych w różnych częściach NHS
Scotland
informacje o Twoich prawach
możliwość zadawania pytań przez internet

Jeden sposób dla wszystkich
Zapewniamy dostęp do wiarygodnych informacji, które mogą okazać się
przydatne na wiele sposobów. Udzielamy informacji na temat różnych
schorzeń, odpowiadamy na często zadawane pytania dotyczące zdrowia i
dostarczamy aktualnych wiadomości w zakresie zdrowia. Dysponujemy także
szeroką bazą informacji o konkretnych tematach z zakresu zdrowia i dobrego
samopoczucia, od życia z astmą lub cukrzycą do informacji, jak zarejestrować
się u lekarza rodzinnego. Działamy jako łącznik dla informacji lokalnych na
terenie Szkocji, takich jak grupy wsparcia w twoim sąsiedztwie oraz
informacje o Twoich prawach w zakresie zdrowia.
Jeżeli nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz, można skorzystać z
możliwości zadania pytań przez internet lub zadzwonić pod numer 0800 22 44
88, a członek naszego zespołu pomoże Ci w znalezieniu odpowiedzi.

Usługa w trakcie rozwoju
Ponieważ jesteśmy wciąż w trakcie rozwijania i ulepszania NHS inform,
usługa będzie na bieżąco aktualizowana w celu zapewnienia najwłaściwszych
i najbardziej aktualnych informacji na daną chwilę.

Wszystkie odpowiedzi w jednym miejscu
NHS inform może znaleźć dla Ciebie odpowiedź,
niezależnie od tego, czy:
• szukasz najbliższego państwowego dentysty
• chcesz dowiedzieć się, jakie są godziny otwarcia miejscowej
przychodni
• chcesz wiedzieć, jakie szczepionki powinieneś otrzymać przed
wyjazdem na wakacje
• chcesz dowiedzieć się, jak przyłączyć się do grupy dla osób
rzucających palenie
• szukasz grup wsparcia lub
• kliniki planowania rodziny

Kontakt:
Jeżeli masz jakiekolwiek komentarze lub pytania lub chciałbyś dowiedzieć się
więcej o tym, jak pracujemy nad NHS inform, prosimy o wysłanie e-maila:
nhs.inform@nhs24.scot.nhs.uk

Inne formaty
Jeżeli chciałbyś uzyskać kopię niniejszej ulotki w innym języku lub formacie,
takim jak duży druk, format easy read, kaseta audio, video w brytyjskim
języku migowym (BSL) lub w alfabecie Braille’a, proszę skontaktować się z
nami pod numerem 0800 22 44 88. Jeżeli posiadasz telefon tekstowy, należy
wykręcić numer 18001 0800 22 44 88.

