
Про додаток NHS App 

Для використання NHS App вам має бути не менше 13 років і ви маєте бути 
зареєстровані у терапевта в Англії. Дізнайтеся більше про те, хто може використовувати 
NHS App. 

 

Використовуйте додаток NHS App, щоб: 

 отримати пропуск NHS COVID Pass – переглядайте та завантажуйте COVID Pass для 
громадських місць в Англії та Уельсі, які використовують цю послугу, або для 
подорожей за кордон 

 отримувати консультації щодо коронавірусу – отримуйте інформацію про 
коронавірус та дізнавайтеся, що робити, якщо ви вважаєте, що він у вас є 

 замовляти повторні рецепти – перегляньте доступні ліки, подавайте запит на 
новий повторний рецепт та оберіть аптеку для надсилання рецепта 

 бронювати візити до терапевта та керувати ними – шукайте, бронюйте та 
скасовуйте візити до терапевта, а також переглядайте відомості про майбутні та 
минулі візити 

 отримувати поради щодо здоров'я та перевіряти свої симптоми – шукайте 
перевірену інформацію від Національної служби охорони здоров'я та консультації 
щодо сотень захворювань та лікувань. Ви також можете відповісти на запитання, 
щоб отримати миттєву консультацію або медичну допомогу у місцевості поряд з 
вами 

 дізнатися, що робити, якщо вам терміново необхідна допомога 

 переглядати свою медичну карту – отримуйте безпечний доступ до своєї 
медичної карти, щоб переглядати інформацію, наприклад, про алергії та прийом 
ваших поточних та минулих препаратів. Якщо ваш терапевт надав вам доступ до 
детальної медичної карти, ви також можете переглядати таку інформацію як 
результати тестів та подробиці ваших консультацій 

 реєструвати ваші рішення про донорство органів – приймайте рішення про 
донорство деяких чи всіх органів та перевіряйте реєстрацію цього рішення 

 дізнаватися, як Національна служба охорони здоров'я використовує ваші дані – 

надавайте дані своєї медичної карти для досліджень та планування 

 переглядайте свій номер Національної служби охорони здоров'я – дізнайтеся 
свій номер 

 

Інші послуги: 

Якщо ваша терапевтична клініка чи лікарня пропонує інші послуги в додатку NHS App, у 
вас може бути можливість: 

https://www.nhs.uk/nhs-app/nhs-app-help-and-support/getting-started-with-the-nhs-app/who-can-use-the-nhs-app/
https://www.nhs.uk/nhs-app/nhs-app-help-and-support/getting-started-with-the-nhs-app/who-can-use-the-nhs-app/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/about-the-nhs/what-is-an-nhs-number/


 відправляти онлайн-повідомлення своєму терапевту або іншому медичному 
працівнику 

 консультуватися з терапевтом або іншим медичним працівником за допомогою 
онлайн-форми та отримувати відповідь 

 отримувати доступ до медичного обслуговування від імені тих, за ким ви 
доглядаєте 

 переглядати свої візити до лікарні чи інших медичних установ 

 переглядати корисні посилання, якими ділиться ваш лікар або інший медичний 
працівник 

 переглядати плани заходів з догляду та керувати ними 

Безпека ваших даних 

Після завантаження додатка вам треба буде налаштувати дані для входу та довести 
свою особистість. Після цього додаток безпечно підключиться до інформації від вашого 
терапевта. 

Якщо ваш пристрій підтримує ідентифікацію відбитком пальця або розпізнаванням 
обличчя, ви можете користуватися цим для кожного входу в додаток NHS App, замість 
введення пароля та коду безпеки. 

Завантажити додаток: 

 

 

Поговоріть зі своїм терапевтом про реєстрацію для отримання онлайн-

послуг, в тому числі NHS App 
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