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Допоможи нам 
допомогти тобi i твоя 
родина буде у безпецi 

Довiдник щодо мiсцевих медичних 
послуг у Бедфордширi, Лутонi та 

Мiлтон Кінс 



За наявностi рiзних варіантів медичного обслуговування, 
може бути незрозумiлим куди краще звернутися. 

Наш довiдник допоможе зробити правiльний вибiр. 

САМОДОПОМОГА 

Бiльшiсть легких захворювань i травм можна лiкувати вдома. 
Пiдтримуйте свою аптечку добре укомплектованою необхiдними 
засобами, такими як знеболюючi, антигiстамiннi засоби, засоби вiд 
застуди та грипу, засоби проти дiареї та розладiв травлення. Якщо 
у вас є дiти,перконайтеся що у вас є правильнi лiки вiдповiдно до 
їх вiку. 

ДОДАТОК NHS 

Якщо у вас є смартфон або планшет, додаток NHS — це 
безпечний спосіб отримати доступ до ряду послуг NHS. 
Щоб користуватися програмою, ви повинні бути зареєстровані в лікарні загальної 
практики в Англії та мати вік від 13 років. У програмі можна зробити багато речей, 
зокрема: 
• Скористатися способом перевiрки симптомiв 
• Замовити повторнi рецепти 
• Отримати поради щодо здоров’я 
• Переглянути результати аналiзiв та отримати доступ до 
iншої iнформацiї у своїй медичнiй картi. 
• Переглянути cвiй NHS статус вакцiнацiївiд COVID-19 

Бiльш iнформацiї доступно на сайтi www.nhs.uk/nhs-app 

www.nhs.uk/nhs-app


 

 

NHS ОНЛАЙН – www.nhs.uk 

Веб-сайт NHS www.nhs.uk надає багато інформації, яка допоможе вам 
слiдкувати засвоїм здоров’ям та благополуччям. Це включає: 

Довiдник по здоров’ю 
в алфавiтному порядку 

Довiдник по лiкам в 
алфавiтному порядку 

Служби NHS 

Поради щодо 
благополучного 
життя 

Довiдник iз 
cоцiальноi допомоги 
та пiдтримки 

Вагiтнiсть 

Коронавiрус(COVID-19) 

Посібник щодо стану здоров’я, симптомів 
та лікування, зокрема, що робити та коли 
звертатися за допомою. 

Дізнайтеся як діє ваш препарат, як і 
коли його приймати, можливі побічні 
ефекти та відповіді на ваші поширені 
запитання. 
Знайдіть найближчі служби NHS, включаючи 
аптеки, лікарів загальної практики, 
стоматологів , невiдкладну допомогу, і як 
користуватися їхніми послугами. 

Поради, підказки та інструменти, які 
допоможуть вам зробити найкращий 
вибір щодо свого здоров’я та 
благополуччя. 
Якщо вам чи комусь із ваших знайомих 
потрібна допомога у повсякденному житті 
через хворобу чи інвалідність, веб-сайт 
пояснює якi в вас є варіанти та де ви можете 
отримати підтримку. 

Посібник, який містить інформацію про 
спроби завагiтнити, вагітність, пологи та 
народження дитини. 

Отримайте рекомендації NHS щодо 
COVID-19, включаючи симптоми, 
тестування, вакцинацію та самоізоляцію. 

www.nhs.uk
www.nhs.uk


 

 

   
 

АПТЕКА 

Якщо ви страждаєте від застуди, порізів і саднів або маєте незначні 
захворювання, ваш фармацевт зможе надати вам ліки, тому вам не 
доведеться звертатися до лікаря загальної практики чи медсестри. 

Ваш місцевий фармацевт достатньо квалiфiкований, щоб допомогти 
вам із безпечним використанням рецептурних лiкiв, повторних рецептів 
та ліків, що відпускаються без рецепта. Аптеки часто працюють допізна 
та у вихідні дні, і в багатьох є кiмнати, де можна поговорити з 
фармацевтом наодинці. 

САМОЗВЕРНЕННЯ 

У Бедфордширі, Лутоні та Мілтон-Кiнс є деякі служба, куди ви можете 
«звернутись самостійно», зв’язавшись безпосередньо з постачальником послуг. 

ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ (MSK) 
Якщо у вас є проблеми з суглобами, м’язами або кістками, наприклад, спиною, 
стегнами, колінами, щиколотками та кистями, ви можете самостійно 
звернутися до місцевої служби опорно-рухового апарату (MSK). Вони можуть 
визначити дiагноз та лікувати ваш стан за допомогою фізіотерапії, або можуть 
направити вас до інших спеціалістів. 

Ваш лікар загальної практики може дати направлення, або якщо ви живете в 
Бедфордширі чи Мілтон-Кiнс, ви можете звернутися самостійно через вебсайт: 

Бедфордшир: www.circlehealth.co.uk/integratedcare/msk/phio/ 

Мiлтон Кiнс: www.connecthealth.co.uk/services/milton-keynes/ 
або за телефоном 01908 229432 

www.connecthealth.co.uk/services/milton-keynes
www.circlehealth.co.uk/integratedcare/msk/phio


 

ГРОМАДСЬКІ ПОСЛУГИ ТЕРМІНОВОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ (CUES) 

Ця служба надає невідкладну оцінку та лікування термінових 
проблем з очимаВи можете отримати допомогу з такими симптомами: 

• Почервоніння або біль в очах або повіках 
• Спалахи або мушки що зʼявляються перед очима 
• Недавня та несподівнна втрата зору 
• Стороннє тіло в оці. 
Ця служба не надає послуги перевірки зору і не підходить для людей з 
довготривалими або серйозними захворюваннями очей яки проходять 
регулярне лікування в оптометриста або в лікарні. Якщо в вас є 
проблеми з контактними лінзами, вам слід обговорити їх зі своїм 
окулістом. 

Служба працює сім днів на тиждень між 8.00 та 20.00. 

Якщо вам потрібно з ними зв’язатися ви можете позвонити за номером 
телефону: 0800 316 9200 

Більш інформації доступно на сайті: 
www.blmkccg.nhs.uk/community-urgent-eyecare-service-cues/ 

www.blmkccg.nhs.uk/community-urgent-eyecare-service-cues


  
  

 
   

 
  

 

 

 

ПСИХОФІЗИЧНИЙ СТАН 
Якщо ви старше 18 років і почуваєте себе не так як зазвичай, оскільки 
відчуваєте занепокоєння, тривогу чи депресію з приводу певних проблем у 
вашому житті, ви можете звернутися до свого лікаря загальної практики або 
місцевої служби з психофізичного стану. Наші місцеві служби надають широкий 
спектр безкоштовних та конфедеційних розмовних терапій і спеціалізовану 
підтримку щоб допомогти вам почуватися краще. 

Бедфордшир: www.bedfordshirewellbeingservice.nhs.uk 
або за телефоном 01234 880400 

Лутон: www.totalwellbeingluton.org 
або за телефоном 0300 555 4152 

Мілтон Кінс: www.mktalkingtherapies.nhs.uk 
або за телефоном 01908 725099 

Також ви можете отримати доступ до матеріалів по самодопомозі 
включаючи поради, посібники, ресурси та заходи он-лайн: www.nhs.uk/ 
mental-health/self-help/ 

ПОСЛУГИ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ ПРАКТИК 

Якщо ви погано почуваєтесь на протязі більш ніж 48 годин і потребуєте 
медичної допомоги, ви можете записатися на прийом до лікаря у своїй 
лікарні. 

Коли ви звернетесь до лікаря Загальної Практики, вам зададуть ряд 
запитань, які допоможуть спрямувати вас до відповідного спеціаліста. 

Отримати доступ до послуг лікарів Загальної Практики ви можете 
різними способами. Це може бути он-лайн консультація, консультація по 
телефону, відео- консультація, або особистий прийом. 

Якщо у вас є додаток NHS,ви можете використувати його для доступу до 
деяких послуг вашої Загальної Практики. 

Якщо вам потрібен плановий прийом у вечірній час або в вихідний день, 
то вас можуть записати на прийом за допомогою послуги Розширеного 
Доступу. (Це прийом поза звичайним робочим часом). 

www.nhs.uk
www.mktalkingtherapies.nhs.uk
www.totalwellbeingluton.org
www.bedfordshirewellbeingservice.nhs.uk


 

 
 

 
 

NHS111 

Ви можете зателефонувати в NHS111, щоб отримати допомогу з невідкладною 
медичною проблемою. 
Ви можете зв’язатися зі службою NHS111 онлайн за адресою www.111.nhs.uk 
або зателефонувати за номером 111, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 

Ваші симптоми будуть оцінені, і вам нададуть медичні рекомендації. Це може 
включати: 

• Самолікування 
• Відвідування аптеки 
• Звернення до лікаря Загальної Практики 
• Звернення за терміновою допомогою або за допомогою без 

попереднього запису 
• Звернення в центр невідкладної допомоги. 
У разі потреби NHS111 також може відправити до вас швидку допомогу 
або, якщо це можливо, також записати вас на прийом до деяких 
медичних установ. 

МІСЦЕВІ СЛУЖБИ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ 

якщо ви дуже погано почуваєтеся і маєте хворобу або травму, яка потребує 
невідкладної допомоги, але це не екстрена ситуація (екстрена ситуація – 
це коли вона загрожує життю), NHS111 може записати вас на прийом до 
місцевого центру невідкладної допомоги (UTC) або ви можете використати 
послуги медичного центру без попереднього запису. 

Центр 
невідкладної 
допомоги у 
Бедфорді 
Bedford Hospital 
(Cauldwell Centre) 
Kempston Road 
MK42 9DJ 

Послуги доступні: 
з 11.00 до 23.00 
365 днів на рік 
(Записатись на прийом можливо через 
NHS111 якщо це клінічно доцільно) 

www.111.nhs.uk


 
  

 

 

 
 

 

 

Putnoe центр допомоги 
без попередньго запису 
93 Queens Drive Putnoe 
Bedford 
MK41 9JE 

З Понеділка по Пятницю 
з 8.00 до 14.00 

у вихідні та святкові дні 
з 8.00 до 17.00 

Центр невідкладної 
допомоги у Лутоні 
Town Centre GP Surgery 
14-16 Chapel Street 
Luton 
Bedfordshire 
LU1 2SE 

Кожного дня (включно вихідні та 
святкові дні) 
з 8.00 до 20.00 
Двері зачиняються у 18.00 
щоденно,після 18.00 доступ до 
послуг тільки через NHS111 по 
призначенню 

Центр невідкладної 
допомоги уMілтон 
Кінс 
Milton Keynes Hospital 
Standing Way 
Eaglestone 
Milton Keynes 
MK6 5NG 

Відчинений цілодобово 
(Записатись на прийом можливо 
через NHS111 якщо це клінічно 
доцільно) 



 

 

 

 

ПСИХИЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

Це нормально, якщо інколи ви почуваєтеся недобре. Національна служба охорони 
здоров’я (NHS) готова допомогти дітям і молодим людям, в яких виникають 
проблеми з психічним здоров’ям. 
Щоб дізнатися про доступну допомогу, включаючи термінові телефони довіри 24/7, 
поради щодо психофізичного стану, онлайн-ресурси, консультації, групи підтримки та 
інші послуги з психічного здоров’я, відвідайте вкб-сайт NHS: 

https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-
services/nhs-services/children-young-people-mental-health-
services-cypmhs-children-information/ 

Служба психічного здоров'я дітей та підлітків у Бедфордшірі та Лутоні 
(CAMHS): https://camhs.elft.nhs.uk/ 

У Мілтон Кінс (CAMHS): : https://www.cnwl.nhs.uk/services/men-
tal-health-services/child-and-adolescent-mental-health-services/ 
milton-keynes-camhs 

Пам’ятайте, ви не самотні. Ви можете поговорити з 
Reбатьками, вчителем або лікарем загальної практикиr, 
or про своє психічне здоров’я. 

Для батьків і опікунів, які турбуються про дитину або потребують 
поради чи підтримки, щоб подолати будь-що, що впливає на психічне 
здоров’я або добробут вашої дитини, радимо відвідати: https:// 
www.nhs.uk/mental-health/nhs-volun-tary-charity-services/ 
nhs-services/children-young-people-men-tal-health-services-
cypmhs-parents-carers-information/ 

https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-mental-health-services-cypmhs-children-information/
https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-mental-health-services-cypmhs-children-information/
https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-mental-health-services-cypmhs-children-information/
https://camhs.elft.nhs.uk/
https://www.cnwl.nhs.uk/services/mental-health-services/child-and-adolescent-mental-health-services/
https://www.cnwl.nhs.uk/services/mental-health-services/child-and-adolescent-mental-health-services/
https://www.cnwl.nhs.uk/services/mental-health-services/child-and-adolescent-mental-health-services/
https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-m
https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-m
https://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/children-young-people-m


 

 

 

КРИЗА ПСИХИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

Якщо ви зараз переживаєте кризу психічного здоров’я або підтримуєте 
когось у кризі та потребуєте термінової допомоги, цілодобова підтримка 
доступна щодня для дорослих, дітей або молодих людей. 

BLMK Mind Crisis Café (Для дорослих 18+): Телефонуйте за номером: 
01525 722225 (з 17.00 до 23.00, 365 днів на рік) 

У Бедфордшірі та Лутоні телефонуйте за номером 111 та обирайте 
опцію 2 

У Мілтон Кінс телефонуйте за номером 111 або 0800 023 4650 
для підтримки в позаробочий час. 

ПОСЛУГИ ДЛЯ ВАГИТНИХ ТА ПРИ ПОЛОГАХ 

Наші місцеві лікарні та акушерки надають широкий спектр послуг, щоб 
підтримати вас під час вагітності та пологів. 

Ви можете звернутися безпосередньо до служб охорони материнства 
через веб-сайт лікарні за допомогою онлайн-форми. Крім того, ви 
можете зв’язатися з акушеркою через лікарню загальної практики. 
Важливо, щоб ви зв’язалися зі службою, щойно дізналися, що вагітні, 
щоб переконатися, що ви отримаєте всю інформацію та підтримку, 
необхідні для здорової вагітності. Ваш перший прийом до акушерки має 
відбутися до 10 тижня вагітності. 

Якщо вам екстрено необхідно звернутися до служби охорони 
материнства, телефонуйте за наступними номерами: 

Приймальне відділення лікарні Бедфорд: 01234 795805 

Приймальне відділення лікарні Лутон і Данстейбл: 01582 502285 

Пологове відділення лікарні Мілтон Кінс: 01908 996471 



               

                                  

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      

Ознаки що стосуються: 

ПОРАДИ БАТЬКАМ Як батьки ви володієте 
чудовими інстинктами, 
будь ласка 
використовуйте їх . 

Якщо ви відчуваєте що ваша дитина захворіла і ви не можете 
впоратися з лікуванням самостійно, зверніться за медичною 
допомогою . Це може бути ваш місцевий фармацевт, NHS111, лікар 
загальної практики або невідкладна допомога. 

Зовнішній вигляд Дихання Профілактика зневоднення Tемпература 

• Нормальний колір шкіри,губ • Дихання • Годування дитина їсть • Помірне підняття темпер ЗЕЛЕНИЙ - ЛІКУВАННЯ ВДОМА. 
і язика нормальне, номально або трохи атури до 38С(101F), але 

• Нормальна реакція без хрипів меньше контролюється парацета • Можна отримати пораду від 
/посміхається • Легкий • Зригує, але їсть, отримує молом.Зверніться за фармацевта або за номером телефону 

• Не спить/легко кашель або достатньо рідини пора дою якщо NHS 111 

прокидається нежить без • Є діарея, але не більш температура • або на сайті www.nhs.uk 
• Звичайний або сильній плач впливу на ніж два дні тримається 3-5 днів. • Розгляньте парацетамолу 

• Легкий біль (вухо живіт) дихання • Колір сечи нормальний 
або трохи темніший 

• Заохочуйте відпочивати, вживати 
багато рідини, навіть якщо в невиликій 
кількості. 

• Дитині стає гірше/батьки більш 
стурбовані 
Зменьшується активність/дитина• 
більш сонлива ніж зазвичай 

• Змінюється поведінка, дитина 
поводиться не як зазвичай 

• Дитина стає дратливою/ 
відсутня посмішка. 

• З’являється сильний біль 
(наприклад у вусі або животі)-
зверніться за порадою 

• Є легка або помірна алергічна 
реакція- зверніться за порадою 

• Шумне 
дихання/ 
хрипи/ 
швидке ди 
хання/ 
роздування 
ніздрів 

• Вживає менше половини зви 
чайної кількости рідини, блю 
вота більшисть годувань 

• Менше мокрих підгузків ніж 
зазвичай, менше сечі або 
темніша концентрована сеча 

• Для немовлят до року -
блювота більше 3 разів за 
24 го дини, діарея 6 разів за 
24 години 

• Для дітей одного року та 
старше діарея довше ніж 
два дні. 

• Старше трьох місяців 
температура віще 39С 
(102F) 

• Cтійка темпратура більш 
ніж 3-5 днів яка не 
контролюється 
парацетомолом-
зверніться за допомогою 

ОРАНЖЕВИЙ - ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА 
АБО ДЗВІНОК ДО NHS 111 
• Зверніться до лікаря 

Загальної практики за 
порадою. Це може бути 
телефоний дзвінок, відео 
дзвінок, або особиста зустріч 

• • Якщо це турбує, 
зателефонуйте до лікаря 
загальної практики/NHS111 

• Завжди звертайтесь за 
порадою якщо стурбовані. 

• Нкпритомність/дитина не реагує • Дуже важке • Занурення джерельца • Від 0 до 3 місяців -
• Важко прокидається, млява 
• Синюшний або сірий відтінок 

шкіри 
• Напади (судоми) без температури 
• Важка алергічна реакція/ 

анафілаксія 
• Висипання які не зникають під 

тиском 
• Одублість шиї 

дихання 
• Клекотання/ 

прискорене 
дихання 
всмоктування 
та 
випячивання 
між реберами 

• Дуже мало сечі/ сухі 
підгузки 

темпера тура 38С(101F) 
• Старше 3 місяців -

темпера тура більш ніж 
39С(102F) та холодні 
ступні та руки 

• В любому віці якщо 
темпера тура нижче 

ЧЕРВОНИЙ - ТЕРМІНОВО 
ПОТРІБНА МЕДИЧНА 
ДОПОМОГА 

• Зверніться з дитиною до 
найближчого відділеня 
невідкладної допомоги 

• голосний/слабкий або • Бездиханий 36С(97F) • Зателефонуйте за номером 999 у 
безперервний плач 

• блювота з жолчью 
• випуклість джерельця 

або не в змозі 
говорити 
реченнями 

• В любому віці якщо є 
висока температура з 
судомами 

випадку проблем з диханням, 
висипу, який не зникає під 
впливом тиску, або у разі 
непритомності 



 
  

СЛУЖБА ВІДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ 

Служби невідкладної допомоги слід використовувати лише при 
небезпечних для життя захворюваннях або нещасних випадках, 
які потребують негайного та інтенсивного лікування. 

У разі надзвичайної ситуації вам слід зателефонувати в службу 
швидкої допомоги (за номером 999) або звернутися до відділення 
невідкладної допомоги (A&E) лікарні. 

Якщо немає загрози життю чи ситуація не є надзвичайною, 
скористайтеся іншими доступними для вас варіантами. 

Вакцінація є найефективнішим засобом профілактики інфекційних 
захворювань. Це найважливіше що ви можете зробити щоб 
захистити себе та свою родину від проблем із здоров’ям. 

Хочете отримати цей документ у іншому форматі? 

Bedfordshire, Luton and Milton Keynes Clinical 
Commissioning Group (BLMK CCG) 
Електронна пошта: blmkccg.communications@nhs.net Веб-
сайт: www.blmkccg.nhs.uk 

Довідка: 326/BLMK/HUHYAYFSW/07.21 v2 

mailto:blmkccg.communications%40nhs.net?subject=
mailto:https://www.blmkccg.nhs.uk/?subject=
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