
Доступ до послуг охорони здоров'я, коли лікарня зачинена 

Для нетермінових випадків 

111 – це номер Національної служби охорони здоров'я для нетермінових випадків. Це швидко, 
просто та безкоштовно. Зателефонуйте за номером 111 та поспілкуйтеся з 
висококваліфікованим консультантом за підтримки медичних спеціалістів. Вам поставлять 
низку питань, щоб оцінити ваші симптоми та негайно направити вас до найкращого закладу 
охорони здоров'я. 
  

Номер 111 доступний 24 години на добу, 365 днів на рік. Дзвінки є безкоштовними зі 
стаціонарних та мобільних телефонів. 
  

Якщо у вас є захворювання, яке триває два чи три дні, або є невеликі неприємні прояви, 
можливо, вам слід звернутися до терапевта. 
 

Чи потрібно мені телефонувати до швидкої допомоги? 

Зателефонуйте 999, якщо ви опинилися в критичній або загрозливій для життя ситуації, 
наприклад: 

 велика втрата крові 
 втрата свідомості 
 підозра на зламані кістки 

 тривалий біль у грудях протягом 15 хвилин чи довше 

 утруднене дихання 

 передозування, проковтування небезпечних речовин або отруєння 

Якщо хтось знесилений чи задихається і ви не можете допомогти, зателефонуйте 999, щоб 
викликати швидку допомогу. Якщо ви відчуваєте біль у грудях протягом понад 10-15 хвилин і 
це супроводжується нудотою та пітливістю, повідомте швидку допомогу про те, що у вас може 
бути серцевий напад, а потім прийміть аспірин (це має бути саме аспірин). Дослідження 
показують, що аспірин зменшує ускладнення після серцевого нападу. 
  

Виклик швидкої допомоги не надає пріоритету після прибуття до реанімаційного відділення. 
Пацієнти обслуговуються за медичної необхідності. У вас має бути достатньо коштів, або вам 
слід організувати транспортування додому після виписки. Лікарня зазвичай не надає транспорт 
чи кошти з цією метою. 
 

Вашою найближчою лікарнею є  

Ashford and SKC 

William Harvey Hospital, Kennington Road, Willesborough, Ashford, Kent, TN24 0LZ  Tel: 01233 

6333331 

 



Canterbury, SKC, and Thanet 

Kent and Canterbury Hospital, Ethelbert Road, Canterbury, Kent, CT1 3NG  Tel: 01227 766877 

 

Dartford, Gravesham, Swanley 

Darent Valley Hospital, Darenth Wood Road, Dartford, Kent, DA2 8DA  Tel: 01322 428100 

 

Medway and Swale 

Medway Maritime Hospital, Windmill Road, Gillingham, Kent, ME7 5NY  Tel: 01634 830000 

 

West Kent 

Maidstone Hospital, Hermitage Lane, Maidstone, Kent, ME16 9QQ  Tel: 01622 729000 

Tunbridge Wells Hospital, Tonbridge Road, Pembury, Kent, TN2 4QJ  Tel: 01892 823535 
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