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Συμβληθείτε με γενικό ιατρό

Το να συμβληθείτε με κάποιον γενικό ιατρό θα σας βοηθήσει να 
λαμβάνετε τη σωστή φροντίδα όταν τη χρειάζεστε. Όλοι οι κάτοικοι 
της Αγγλίας μπορούν να συμβληθούν και να λαμβάνουν περίθαλψη 
από κάποιον γενικό ιατρό, δεν χρειάζεστε αποδεικτικά διεύθυνσης ή 
άδεια διαμονής, ταυτότητα ή αριθμό NHS. 

Για να μάθετε πώς μπορείτε να συμβληθείτε, επισκεφθείτε 
την ηλεκτρονική διεύθυνση nhs.uk/nhs-services/gps/
how-to-register-with-a-gp-surgery
 
Μείνετε ζεστοί

Ο κρύος καιρός μπορεί να επιδεινώσει ορισμένα προβλήματα υγείας 
ή ακόμα να προκαλέσει και σοβαρές επιπλοκές, ειδικότερα εάν είστε 
ηλικίας 65 ετών και άνω ή εάν έχετε κάποια χρόνια πάθηση.
 
Είναι σημαντικό τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να μένετε 
υγιείς μένοντας ζεστοί. Σας δίνουμε ορισμένες βασικές συμβουλές για 
τους μήνες που έρχονται:

• Θερμαίνετε το σπίτι σας τουλάχιστον στους 18°C (65°F), εάν 
μπορείτε. Καλό είναι το δωμάτιο που περνάτε περισσότερο 
χρόνο να είναι ελαφρά ζεστότερο.

• Παραμένετε ενυδατωμένοι: πίνετε άφθονα ζεστά και νερό 
όλη την ημέρα .

• Τρώτε καλά: προτιμάτε ζεστά, θρεπτικά γεύματα.
• Παραμένετε δραστήριοι: να κινείστε, ώστε να ζεσταίνεται 

επαρκώς το σώμα σας.
• Φοράτε πολλές στρώσεις ρούχων: το να φοράτε αρκετές 

λεπτές στρώσεις ρούχων θα σας κρατήσει πιο ζεστούς από 
μία παχιά στρώση, γιατί οι πολλές στρώσεις παγιδεύουν τον 
ζεστό αέρα. 

Μπορεί να δικαιούστε επίδομα θέρμανσης από το κράτος, που θα σας 
βοηθήσει να αντιμετωπίσετε το κόστος της θέρμανσης. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα κρατικά προγράμματα, επισκεφθείτε τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις simpleenergyadvice.org.uk και 
gov.uk/browse/benefi ts/heating 

Ελέγξτε το φαρμακείο σας

Εφέτος τον χειμώνα προετοιμαστείτε και ανανεώστε το φαρμακείο 
σας. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις περισσότερες συνηθισμένες 
μικροασθένειες, όπως ο βήχας και ο πονόλαιμος, στο σπίτι, με φάρμακα 
που χορηγούνται χωρίς συνταγή. 

Μπορείτε να παραγγείλετε τις επαναλαμβανόμενες συνταγές σας, χωρίς 
να χρειάζεται να πηγαίνετε σε γενικό ιατρό ή σε φαρμακείο, μέσω της 
εφαρμογής του NHS, nhs.uk/nhs-app ή τις διαδικτυακές υπηρεσίες 
γενικού ιατρού  nhs.uk/nhs-services/gps/using-online-services.

Φροντίζετε τους γύρω σας

Οι ηλικιωμένοι γείτονες, οι φίλοι και οι συγγενείς σας ίσως χρειάζονται 
λίγο περισσότερη βοήθεια τον χειμώνα. Διατηρήστε επικοινωνία 
μαζί τους και βεβαιώνεστε ότι έχουν αρκετές προμήθειες και 
συνταγογραφούμενα φάρμακα, σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να 
βγουν οι ίδιοι έξω για λίγες ημέρες. 

Εάν χρειάζονται βοήθεια στις αργίες, όταν ο γενικός ιατρός ή το 
φαρμακείο είναι κλειστά ή εάν δεν ξέρουν τι να κάνουν, το NHS 111 
μπορεί να βοηθήσει. 

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 111.nhs.uk ή καλέστε τον 
αριθμό 111.

Εφέτος τον 
χειμώνα μείνετε 
υγιής
Πληροφορίες και υπηρεσίες 
για τους κατοίκους του Μπαρνέτ, 
του Κάμντεν, του Ένφιλντ, του 
Χάρινγκεϊ και του Ίσλινγκτον 



Εάν εσείς ή κάποιος αγαπημένος σας αντιμετωπίζει κάποια κρίση 
ψυχικής υγείας, μπορείτε να καλέσετε την τοπική γραμμή βοήθειας 
ψυχικής υγείας του NHS για συμβουλές και υποστήριξη όλο το 
24ωρο. Για πληροφορίες επικοινωνίας, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
getting-help-in-mental-health-crisis  
 
Συμβουλές για γονείς και φροντιστές

Εάν ανησυχείτε για τη σωματική ή ψυχική υγεία του παιδιού σας 
εφέτος τον χειμώνα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το 
πότε και το πού να ζητήσετε βοήθεια από επαγγελματία υγείας στον 
ιστότοπο του Ομίλου Κλινικών Αναθέσεων του NHS Βόρειου Κεντρικού 
Λονδίνου: northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/covid-19/
staywellthiswinter
 
Ενισχύστε την ανοσία σας

Ο πλήρης εμβολιασμός κατά του COVID-19 και το εμβόλιο της γρίπης θα 
σας βοηθήσουν να προστατευτείτε εσείς και όσοι βρίσκονται γύρω σας. 
Βρείτε τις πιο πρόσφατες συμβουλές σχετικά με τους εμβολιασμούς στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
covid-19

Υπηρεσίες γενικού ιατρού

Μπορείτε να κλείσετε απογευματινά ραντεβού και ραντεβού το 
σαββατοκύριακο με γενικό ιατρό, επτά ημέρες την εβδομάδα, στα κέντρα 
γενικών ιατρών στα πέντε δημοτικά διαμερίσματα του Βόρειου Κεντρικού 
Λονδίνου: Μπαρνέτ, Κάμντεν, Ένφιλντ, Χάρινγκεϊ και Ίσλινγκτον. 

Τα κέντρα γενικών ιατρών μας είναι στελεχωμένα με πεπειραμένους 
γενικούς ιατρούς και νοσηλευτές και προσφέρουν αξιολόγηση και 
θεραπεία για ενήλικες και παιδιά με ελαφρούς τραυματισμούς και 
ασθένειες.

Για να δείτε πού βρίσκονται τα κέντρα και πώς να κλείσετε ραντεβού, 
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: northcentrallondonccg.nhs.uk/
my-health/gp-hubs-evening-and-weekend-appointments/   

Επείγουσα οδοντιατρική φροντίδα

Εάν χρειάζεστε επείγουσα οδοντιατρική φροντίδα, επικοινωνήστε με 
το οδοντιατρείο που πηγαίνετε συνήθως. Μπορεί να έχουν δυνατότητα 
να σας δουν ή να σας παραπέμψουν σε μια υπηρεσία επείγουσας 
οδοντιατρικής φροντίδας.

Εάν δεν έχετε δικό σας οδοντίατρο, επικοινωνήστε με το NHS 111 για 
συμβουλές σχετικά με το πού μπορείτε να λάβετε επείγουσα φροντίδα. 

Υποστήριξη ψυχικής υγείας

Εάν έχετε άγχος, νιώθετε «πεσμένος/η» ή δεν αισθάνεστε καλά, 
επικοινωνήστε με το ιατρείο του γενικού σας ιατρού σχετικά με την 
ψυχοθεραπεία. Ο γενικός ιατρός σας βρίσκεται εδώ για να σας βοηθήσει, 
σωματικά και ψυχικά και μπορεί να σας παραπέμψει στην κατάλληλη 
υπηρεσία.
 
Μπορείτε να πάρετε εξειδικευμένες και πρακτικές συμβουλές που θα σας 
βοηθήσουν να φροντίσετε την ψυχική σας υγεία και ευεξία στον ιστότοπο 
Every Mind Matters: nhs.uk/every-mind-matters  

NHS 111

Όταν είναι επείγουσα ανάγκη αλλά δεν πρόκειται για απειλητική για τη 
ζωή ασθένεια ή τραυματισμό, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
111.nhs.uk ή καλέστε χωρίς χρέωση στον αριθμό 111 από κινητά και 
σταθερά τηλέφωνα. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, επτά 
ημέρες την εβδομάδα. 

Εκπαιδευμένοι σύμβουλοι θα σας βοηθήσουν να λάβετε την κατάλληλη 
ιατρική φροντίδα όταν την χρειάζεστε επειγόντως και μπορούν να 
σας συνδέσουν με επαγγελματίες υγείας ή να σας κατευθύνουν σε ένα 
κέντρο επείγουσας περίθαλψης, σε μια οδοντιατρική υπηρεσία έκτακτης 
ανάγκης, σε έναν γενικό ιατρό, σε φαρμακείο ή σε άλλη, καταλληλότερη 
τοπική υπηρεσία.

Για απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς ή παθήσεις όπως καρδιακή 
προσβολή ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μεταβείτε σε μονάδα 
επειγόντων περιστατικών ή καλέστε στον αριθμό 999.

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

Ο φαρμακοποιός της περιοχής σας μπορεί να σας δώσει φιλικές, 
εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται 
χωρίς συνταγή για συνήθεις παθήσεις όπως η διάρροια, η καταρροή ή 
κάποιος δυνατός βήχας ή πονοκέφαλος, χωρίς να χρειαστεί να κλείσετε 
ραντεβού. 

Εκτός από την εκτέλεση συνταγών, οι φαρμακοποιοί παρέχουν μια σειρά 
υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων επείγουσα αντισύλληψη και προμήθειες 
ακράτειας.  

Για να βρείτε ένα φαρμακοποιό στην περιοχή σας, επισκεφθείτε την 
ηλεκτρονική διεύθυνση nhs.uk/find-a-pharmacy 
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