Lambeth
Clinical Commissioning Group

Bem-vindo
ao NHS

Registo com um GP
•

Para aceder ao NHS (Serviço Nacional de Saúde), deve registar-se com
um GP (Médico de Família)

•

O seu GP é capaz de prestar cuidados médicos e aconselhamento em
todas as áreas da saúde, para si e para a sua família

•

O seu GP é o seu médico de referência, pois guarda o seu processo
clínico e tem uma visão mais ampla da sua saúde

•

O seu GP pode pedir análises, exames ou encaminhá-lo para cuidados
mais especializados, se for necessário

•

O seu GP geralmente trabalha integrado na equipa da GP practice
(Centro de Saúde), que inclui enfermeiros e assistentes clínicos
altamente habilitados para prestarem apoio nos seus cuidados de saúde

•

O seu GP trabalha ainda em estreita colaboração com outros
profissionais de saúde, como health visitors (visitantes de saúde infantil),
midwives (parteiras), serviços de saúde mental, serviços de saúde sexual
e serviços sociais

•

•

O seu GP não presta cuidados de rotina para os dentes ou olhos, se por
exemplo precisar de óculos. Para isso, deve consultar um dentista ou
optometrista local
Pode escolher a GP practice que mais
lhe convém. É livre de mudar de
GP practice se precisar. Para o
ajudar a escolher a sua GP
practice, visite www.nhs.uk

•

Na sua GP practice, podem pedir-lhe a sua identificação e morada.
Deste modo, conseguirão contactá-lo em caso de urgência

•

Todas as GP practices oferecem um serviço de tradução profissional.
Durante a sua consulta, pode ter a ajuda de um tradutor presencial ou
então via telefone

•

Todos os resultados das suas análises clínicas ou de outros exames de
diagnóstico são guardados no processo clínico da sua GP practice

•

Se tiver relatórios clínicos anteriores à sua chegada ao Reino Unido,
deve tentar trazê-los consigo

•

Os cuidados no NHS são grátis, mas pode ser necessário pagar
alguma taxa por receitas médicas e pelos serviços de dentistas ou de
optometristas.

Serviços na comunidade
•

Os farmacêuticos no Reino Unido são altamente qualificados e podem
prestar-lhe muitos serviços sem precisar de consultar o seu GP,
incluindo vacinação contra a gripe, exames de saúde, aconselhamento
sobre medicação e tratamento para doenças como diarreia, alergias e
constipações

•

O NHS tem serviços grátis para problemas
dos pés, olhos, abuso de álcool ou drogas e
de saúde sexual. Informe-se na recepção da
sua GP practice

•

Existem apoios disponíveis para quem
não consegue sair de casa devido a
idade avançada ou doença. Informe-se
com o seu GP.

Avaliações de saúde
de rotina

Quando o GP está fechado

Os seguintes health checks (avaliações de saúde) encontram-se disponíveis no NHS.

•

Ligue para o número habitual do seu GP. A chamada será
redirecionada para o Serviço de GPs On-call em Lambeth. Este serviço
tem clínicas abertas na comunidade e, se necessário, faz visitas ao
domicílio à noite e ao fim-de-semana

•

Se apenas precisa de aconselhamento em saúde, ligue para o 111 para
falar com um conselheiro em saúde do NHS.

Pergunta ao seu GP para mais informações:
•

O primeiro exame do recém-nascido entre as 6-8 semanas de idade

•

Vacinas para as crianças

•

NHS Health check para homens e mulheres entre os 40-74 anos de idade
para avaliação do risco de doença cardiovascular e diabetes

•

Rastreio do cancro do colo do útero (Teste de Papanicolau) para todas a
mulheres entre os 25-64 anos de idade de 3 em 3 anos

•

Rastreio do cancro da mama para todas as mulheres entre os 50-70 anos
de idade de 3 em 3 anos

•

Rastreio do cancro colo-rectal com pesquisa de sangue oculto nas fezes
para todos os homens e mulheres entre os 60-74 anos de idade de 2 em 2
anos

•

Avaliações anuais para todas as pessoas que sofrem de doenças crónicas
graves, como a diabetes, asma e demência
•

Vacina da gripe todos os invernos para pessoas com
mais de 65 anos, crianças entre os 2-4 anos, mulheres
grávidas e pessoas que sofrem de doenças crónicas
graves como a diabetes
•

S e estiver grávida, vacinação
contra a tosse convulsa às 28
semanas de gravidez.

Emergência médica
•

Em caso de emergência com risco de vida, ligue para o 999

•

Se tiver uma queimadura ou fractura, existe uma unidade de
pequenos ferimentos no Guy’s Hospital, em London Bridge

•

Se tiver uma emergência médica grave (por exemplo, dor de peito grave
ou dificuldade respiratória), deve ir a um A&E (Serviço de Urgência)

•

Lembre-se que se o seu problema não o
colocar em risco de vida, será atribuída uma
prioridade baixa e poderá ter que esperar
muito tempo para ser atendido. Para
além disso, os médicos do A&E não
têm acesso ao seu processo clínico.

Serviços das
farmácias do NHS
em Inglaterra
Sabia que, em Inglaterra, as farmácias
tem a experiência e o conhecimento para
o ajudar em vários problemas de saúde?
Isto significa que, em muitas situações, não
tem necessidade de consultar um GP ou de ir
ao hospital. As farmácias estão frequentemente
abertas até tarde, não necessita de fazer marcação
prévia e os serviços são gratuitos e abrangidos pelo NHS.
Aqui estão alguns dos serviços que oferecem:

‘A Farmácia Primeiro – Abordagem de
Doenças Comuns’
Para doenças comuns como gripe, alergias ou prisão de ventre, o farmacêutico
dar-lhe-á conselhos para o ajudar no seu auto-cuidado, disponibilizará medicação
e aconselhá-lo-á sobre quando deve obter ajuda especializada de um médico.

Serviços de Saúde Sexual
Disponibilização de contracepção de emergência (pílula do dia seguinte);
algumas farmácias podem ainda prescrever a pílula contraceptiva normal.
Os serviços também incluem a realização de teste e o
tratamento de doenças sexualmente transmissíveis.

Serviços de cessação tabágica
Este serviço proporciona apoio individual e até 3 meses de
terapêutica de substituição com nicotina.

Avaliação do estado de saúde
Se tiver entre 40 e 74 anos e não estiver medicado para hipertensão arterial,
colesterol ou diabetes, poderá desejar fazer uma marcação para avaliar o seu
risco de doença cardiovascular e diabetes.
A vitamina D é oferecida gratuitamente a todas as crianças entre as 4
semanas e os 4 meses de idade, assim como a todas as mulheres grávidas.

Vacina da gripe
Se sofrer de alguma doença crónica ou tiver mais de 65 anos de idade, tem direito
a receber a vacina da gripe e anti-pneumocócica durante o inverno.
Para além destes, as farmácias podem oferecer outros serviços de saúde extra
mediante o pagamento de uma pequena taxa. Podem ter também funcionários
com formação específica chamados ‘Primary Care Navigators’ que são capazes
de o direcionar para outros apoios da comunidade para o seu bem-estar de
saúde e social. Sinta-se à vontade para perguntar na sua farmácia local!

Informações de contato
•

Se precisar de mais informação sobre serviços do
NHS perto de si, doenças, vida saudável ou noticias
sobre saúde, visite www.nhs.uk, o seu website de confiança sobre saúde.
Pode ser traduzido para português

•

999 – Ligue apenas em caso de emergência com risco de vida, para
chamar uma ambulância

•

111 – Ligue para se aconselhar sobre qualquer problema de saúde
com um conselheiro do NHS, 24 horas por dia, 7 dias por semana

•

Serviço de GPs On-call à noite e fim-de-semana - Ligue para o seu GP
e a chamada será redirecionada.

Ajude-nos a perceber as suas necessidades
Entregue este formulário ao seu GP com os
relatórios do seu antigo médico

Name / Nome
Date Of Birth / Data de Nascimento (dia/mês/ano):
Gender / Género: M / F
Address / Morada:

✁

Tel Number / Nº telefone:
Moved to UK (month/year) / A viver no UK desde (mês/ano):
In emergency please contact / Em caso de emergência, por favor, ligue para (Nome e Nº telefone):

I have children under the age of 18 / Tenho filhos com menos de 18 anos:
Yes / Sim

No / Não

Are they registered at this GP as well? / Também estão registados neste GP?
Yes / Sim

No / Não

Previous UK GP (if applicable) / Nome do GP anterior (se aplicável):

Por favor, traga todos os relatórios médicos do seu antigo médico
1. My main health history (please include
any major surgery and dates):

2. Neste momento, as minhas
preocupações com a minha saúde são: Ex: dor no joelho

2. My current concerns about my health
are:

3. A minha medicação é (indique as doses):

3. My medications are (include doses):

4. A minha situação social é (Ex: família/
emprego/alojamento):

4. My social situation is (e.g. family/
employment/accommodation):

✁

1. Os meus principais problemas de
saúde foram (indique as datas e inclua as
cirurgias): - Ex: 2012 – diabetes

