Každé dítě je důležité
Brožurka pro vás s množstvím užitečných informací a rad o
tom, jak pečovat o své zdraví a zdraví svého dítěte.

S jakýmkoliv problémem se můžete s důvěrou obrátit na
svou porodní sestru, navštěvujícího zdravotníka, rodinnou
zdravotní sestru nebo svého obvodního lékaře –
jednoduše jim ukažte tuto brožurku a zeptejte se!

KAŽDÝ JE JINÝ
NA KAŽDÉM ZÁLEŽÍ

Než otěhotníte,
pokuste se
být tak zdráva,
jak se jen dá

Vaše vlastní zdraví
je důležité,
uvažujete-li o
tom mít dítě
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Klíčová fakta/rady, o které se podělte
a předejte jiným
Kyselina listová a vitamín D
 ZBerte kyselinu listovou každý den, plánujete-li otěhotnět
– koupíte jí v lékárně
 Pokud máte epilepsii, celiakii, srpkovitou anemii, diabetes,
nadváhu nebo výskyt spina bifida v rodině, poraďte se u
svého lékaře – možná budete potřebovat větší dávku
 Mnoho lidí trpí nedostatkem vitamínu D – informujte se v
lékárně ohledně doplňku, který vám úroveň vitamínu D v
těle zvýší
Zdravá hmotnost
 Máte-li nadváhu předtím, než otěhotníte, zvýší to zdravotní
rizika pro vás i vaše očekávané dítě
 Doporučuje se zdravá, vyvážená strava s nízkým obsahem
tuků a cukrů
 Udržování se ve formě a pravidelné cvičení zvyšuje
pravděpodobnost zdravého těhotenství
 Pokud potřebujete poradit, volejte Change4Life na čísle:
01422 397340
Nekuřte
 Nekuřte a vyvarujte se cigaretového kouře ve své domácnosti
 Přestat kouřit je snazší, máte-li podporu. Pro pomoc volejte
01422 281505 nebo pošlete email: help.2quit@swyt.nhs.uk
Alkohol
 Jestliže plánujete otěhotnět, vyhýbejte se alkoholu
 Váš partner pomůže tím, že bude pít méně nebo přestane
úplně
Očkování a testy
 Ujistěte se, že jste byla očkována vakcínou 3 v 1(MMR) proti
spalničkám, příušnicím a zarděnkám
Genetika
 Promluvte se svým lékařem, pokud si myslíte, že vaše dítě
nebo někdo z příbuzných může mít dědičnou poruchu. Váš
lékař vám pomůže zhodnotit rizika, a pokud to bude potřebné,
doporučí vás k specialistovi na genetiku
 Požádejte svého lékaře o jednoduchý krevní test na talasemii
a srpkovitou anemii
Hned jak otěhotníte
 Objednejte se co nejdřív a přímo ke své porodní sestře

Klíčová fakta/rady, o které se podělte
a předejte jiným

Je důležité potkat
se se svou
porodní sestrou
co nejdříve

Těhotenství
 Objednejte se včas a přímo k porodní sestře a dodržujte
své prenatální termíny
 Porodní sestry v Calderdale najdete v Lokalitách
(Brighouse, Hebden Bridge, Central & North Halifax)
 Pokud si nejste jistá, které porodní sestry jsou ve vaší
lokalitě, zjistíte to na čísle 07717517563
 Máte-li méně než 18 let a jste těhotná, zeptejte se vaší
porodní sestry na Partnerství rodinných sester (Family Nurse
Partnership)

Skríning
 Prenatální skríning vám pomůže lépe zvládat těhotenství a
umožní vám sledovat růst vašeho dítěte. Vaše porodní sestra
vám objasní, jaké jsou možnosti
Ochrana před infekcí
 Chraňte se před chřipkou. Očkování je dostupné počínaje
zářím. Pro bližší informace se obraťte na svého lékaře,
porodní sestru nebo navštěvujícího zdravotníka
 Během těhotenství se vyhýbejte syrovému mléku, jistým
měkkým sýrům, paté a baleným salátům
Buďte aktivní
 Cvičení během těhotenství vám pomůže cítit se líp a zvýší
také vaše sebevědomí. Jaké typy cvičení jsou dostupné,
zjistíte na stránce
http://www.calderdale.gov.uk/leisure/sport-fitness/indexclasses
Zůstaňte v kontaktu
 Duševní zdraví a celková pohoda jsou také důležité
 Nedovolte, aby těhotenství nebo vaše dítě utlumilo váš
kontakt s lidmi – rodinou, přáteli, kolegy a sousedy
 Pokud jste znepokojená stavem svého duševního zdraví,
existuje mnoho způsobů, jak pomoct. Řekněte o tom svému
lékaři, porodní sestře, navštěvujícímu zdravotníkovi nebo
personálu místního dětského centra

Chcete poradit více?
Zkontaktujte svou
porodní sestru:
Brighouse:
01484 728934
Hebden Bridge:
07909658033
Central Halifax:
01422 360336
North Halifax:
01422 251095
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Mateřské mléko je
nejlepší mléko

Klíčová fakta/rady, o které se podělte
a předejte jiným

Jak se rozhodnete krmit své dítě, je skutečně důležité
rozhodnutí
 Mateřské mléko je tou nejlepší výživou pro vaše děťátko
a pomáhá mu růst správním tempem a bojovat proti
infekcím
 Kojením si vytváříte ke svému děťátku pouto a ono se
bude s vámi cítit bezpečně

Chcete víc
informací a rad?
Podporu a radu
ohledně kojení
vám v Calderdale
poskytne sdružení
Calderdale
Breastfeeding Support
Network group na čísle
07920 466660
nebo na stránce
www.onlynatural.org.uk

4

Každý den, kdy vaše dítě dostane mateřské mléko, je
důležitý
Aby se kojení co nejlépe rozběhlo, pomohou vám následující
rady:
 Co nejdřív po porodu si držte své děťátko v kontaktu s
pokožkou tak dlouho, jak je vám oběma příjemné
 Během prvních dnů dopřejte svému děťátku mnoho
příležitostí ke krmení, zejména když je ospalé. Kontaktem s
děťátkem nejlépe poznáte, kdy bude chtít jíst
 Požádejte svou porodní sestru, aby vám ukázala, jak držet
děťátko u prsníku tak, aby kojení bylo snadnější
 Požádejte o pomoc někoho, kdo vám ukáže, jak zjistit, zda
vaše děťátko jí dostatečně
 Vyhněte se dudlíkům, láhvím a jiným náhradám v době, kdy
se se svým děťátkem učíte, jak kojit z prsníku. Používáním
náhrad děťátko zmatete a snížíte tím pravděpodobnost, že se
nakrmí z prsníku
 Nedávejte svému děťátku jiná jídla/nápoje dřív než po asi
šesti měsících. Snížili byste tím frekvenci stimulace tvorby
mléka a rovněž by se snížil ochranný faktor mateřského
mléka
 Pamatujte – děti kojené mateřským mlékem potřebují vitamín
D ve formě kapek Healthy Start
Vyhledejte pomoc
 Stane-li se kojení problematickým nebo máte-li bolestivé,
popraskané či krvácející bradavky – vyhledejte pomoc u
porodní sestry, navštěvujícího zdravotníka, rodinné sestry, ve
vašem dětském centru nebo v Halifax Baby Café
 Porodní centrum Calderdale Birth Centre může kontaktovat
poradce pro krmení kojenců nebo vás může usměrnit na
Halifax Baby Café, tel.: 01422 224417
 Také můžete zavolat na telefonickou poradnu kojení na čísle:
0300 100 0212 (sazba místního hovoru)

Klíčová fakta/rady, o které se podělte
a předejte jiným

Kvalitní jídlo pro
vás i vaše dítě

Plánujete děťátko?
Předtím než otěhotníte, berte kyselinu listovou, jezte
zdravě, hlídejte si váhu a alkohol je nejlepší nepít vůbec
Mějte svou hmotnost pod kontrolou
Kontrolujte svoji hmotnost před těhotenstvím, během něj i
po porodu – obezita je riziková pro mámu i dítě. Informujte
se u své porodní sestry nebo navštěvujícího zdravotníka o
Upbeat Mums
Jezte zdravě
Stravujte se během těhotenství zdravě a řiďte se radami
racionální výživy. Není nutné „jíst za dva“, vyhýbejte se
„maškrtním“ dietám. Pro radu ohledně zdravého stravování
volejte Change4life na: 01422 397340
Vitamíny Healthy Start
S Healthy Start dostanete zdarma každý týden poukázky, za
které si můžete koupit mléko, čerstvé a mražené ovoce a
zeleninu nebo mléko pro kojence. Také za ně můžete dostat
vitamíny
Vitamíny Healthy Start obsahují vitamín D a kyselinu
listovou. Berte je v zájmu zdraví dítěte během těhotenství a
kojení a svému děťátku dávejte vitamínové kapky Healthy
Start
Prsník je nejlepší
Kojení z prsníku je nejlepší pro mámu i dítě. Má mnoho
pozitivních zdravotních účinků, tak pro vás jako i pro vaše
dítě
Řiďte se radami o bezpečném zacházení s jídlem
Připravujte jídlo a mléko pro své dítě bezpečným způsobem:
požádejte o radu svojí porodní sestru nebo navštěvujícího
zdravotníka
Začněte s odstavováním přibližně v šesti měsících
Kojenci nejsou připraveni jíst tuhou stravu dřív než v
přibližně šesti měsících. Požádejte svého navštěvujícího
zdravotníka o radu jak začít.
Pokud si nejste jistá, kdo je vaším navštěvujícím
zdravotníkem, můžete to zjistit na čísle 01422 307336
Informace online
Věrohodné informace o zdravém stravování, bezpečnosti a
jídle v těhotenství najdete na:
http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/pages/vitamins-minerals-supplements-pregnant.aspx

Chcete víc informací
a rad o Healthy Start?
Obraťte se na svou
porodní sestru,
navštěvujícího
zdravotníka, rodinnou
zdravotní sestru nebo
navštivte:
www.healthystart.nhs.uk
anebo zavolejte na:
0845 607 6823
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Ochraňte sebe
i své dítě
před škodlivými
účinky kouření

Klíčová fakta/rady, o které se podělte
a předejte jiným
 Ochrana vašeho dítěte před tabákovým kouřem je jedna
z nejlepších věcí, které můžete udělat pro jeho zdravý
start do života
 Cigarety omezují vašemu dítěti přísun vitálního kyslíku,
 proto pokaždé, když si zapálíte, musí jeho srdce tlouct
rychleji
 Každá cigareta vykouřená v těhotenství nenarozenému
dítěti škodí
 Kouření zvyšuje riziko potratu a extrauterinního těhotenství
 Vdechování cigaretového kouře kuřáků může mít negativní
vliv na vás a vaše dítě během těhotenství a také po porodu
Nikdy není pozdě přestat

 Čím dřív přestanete, tím lépe
 Je užitečné přestat i v posledních týdnech těhotenství
 Jakmile skutečně přestanete kouřit, vy a vaše dítě začnete
pociťovat blahodární účinek

Poradenství a
podpora:
Pokud chcete přestat
kouřit zkontaktujte
služby konec s
kouřením na:
01422 281505,
email
help.2quit@swyt.nhs.uk
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Zamezte kouři z cigaret u vás doma i ve svém autě
 Když někdo kouří u vás doma nebo v autě, všichni přítomní
jsou vystaveni škodlivým účinkům pasívního kouření
 Děti, kterých rodiče kouří, mají větší šanci, že během
prvního roku života budou přijaty do nemocnice s
bronchitidou nebo pneumonií
 Ještě dnes si slibte, že nedovolíte cigaretovému kouři
vstoupit do vaší domácnosti a auta, čímž ochráníte sebe i
svou rodinu před nebezpečím vyplývajícím z inhalování
tabákového kouře!
Uzyskaj wsparcia
 Přestat kouřit je mnohem lehčí, máte-li podporu. Pro pomoc
s odvykáním od kouření, zkontaktujte služby pro konec s
kouřením na: 01422 281505 nebo emailem:
help.2quit@swyt.nhs.uk
 O pomoc se můžete také obrátit na svého lékaře, porodní
sestru, navštěvujícího zdravotníka, rodinnou sestru,
praktickou sestru nebo lékárníka

Klíčová fakta/rady, o které se podělte
a předejte jiným
Alkohol
 Pití během těhotenství může poškodit ještě nenarozené
dítě
 Když pijete, alkohol přechází z krve skrz placentu do
vašeho dítěte
 Nejlepší je během těhotenství a když se pokoušíte
otěhotnět vůbec nepít
 Čím víc pijete, tím víc škody můžete způsobit svému
nenarozenému dítěti

Vyhýbejte se
látkám, které
můžou uškodit
vám a vašemu
dítěti

Léky
 Některé léky, včetně běžně dostupných léků proti bolesti a
některých „přírodních“ léčiv, mohou poškodit zdraví dítěte,
některé jsou bezpečné
 Předtím než vezmete jakékoliv léčivo, poraďte se u svého
lékaře, porodní sestry nebo lékárníka
Látky bez předpisu
 Nelegální látky (pouliční drogy), jako jsou marihuana, extáze,
kokain a heroin, mohou poškodit vaše dítě. Pokud užíváte
nějakou z těchto látek, je důležité se ihned obrátit na tým pro
mateřství, který vám poradí a podpoří vás, abyste mohla
přestat s žíváním. Můžou vás také doporučit k dodatečné
podpoře
Mladiství
 Mladiství do věku 21 let se mohou o pomoc obrátit na
Lifeline Branching Out, důvěrné služby pro alkohol a drogy
pro mladistvé v Calderdale, na číslo: 01422 510000
Bezpečný spánek
 Nespěte na jedné posteli se svým dítětem, zejména pokud
jste pili alkohol nebo brali drogy
 Nikdy se svým dítětem nespěte na gauči nebo v křesle
 Nejbezpečnější místo pro spánek vašeho dítěte během
prvních šesti měsíců je na zádech, v dětské postýlce ve
vašem pokoji

Chcete víc informací
a rad?
Máte-li obavu ze svého
pití, obraťte se na svojí
porodní sestru nebo
zkontaktujte služby pro
zneužívání substancí v
Calderdale na čísle:
0800 328 6397 nebo
01422 397300 pro
důvěrné poradenství a
podporu.
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Berte na vědomí
genetiku
Chcete víc informací
a rad?
Obraťte se na svého
lékaře

Klíčová fakta/rady, o které se podělte
a předejte jiným
Koho se to týká?
 Rodiny z okruhu všech komunit mohou trpět enetickými

poruchami
 Dnes už víme o genech víc než v minulosti, proto je

správné, že máme přístup k informacím a službám, když je
potřebujeme
 S geny je spojeno množství zdravotních problémů, ale v
případě zdraví dětí jsou obzvlášť závažné problémy
působené recesivními geny
 Běžnými příklady těchto případů jsou cystická fibróza,
srpkovitá anemie, talasemie a některé neurologické a
metabolické poruchy
Recesivní poruchy
 Poruchami způsobenými recesivními geny jsou více
ohrožena manželství mezi příbuznými, kupříkladu mezi
bratrancem a sestřenicí, protože je větší pravděpodobnost,
že oba nesou stejný gen
 Je důležité poznamenat, že většina dětí narozených mezi
příbuznými je zdravá a bez poškození, ale děti narozené
rodičům se stejným recesivním genem mají větší riziko, že
se narodí s nějakou dědičnou poruchou a některé zřídkavé
případy mohou být i fatální
 Obraťte se na svého lékaře, pokud si myslíte, že vaše dítě
nebo dítě z okruhu vašich příbuzných by mohlo mít projevy
nějaké dědičné poruchy
Informované rozhodnutí
 Váš lékař vám pomůže vyhodnotit rizika a v případě potřeby
vás doporučí ke genovému poradci
 Genový poradce vám podá ucelenější obraz o vašem riziku
genetického problému a poradí vám možnosti řešení
 Genetika má dopad na nás všechny; čím lépe chápeme, o
co jde, a známe možná rizika, tím lépe můžeme dělat
správná rozhodnutí
Informace online
Užitečné stránky pro bližší informace jsou také:
www.nhs.uk/conditions/genetics
www.geneticalliance.org.uk
www.cafamily.org.uk
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Klíčová fakta/rady, o které se podělte
a předejte jiným

Pomoc s bydlením
a financemi

Bydlení v teplé a bezpečné domácnosti pomáhá vývoji
dítěte
Zvelebte si svůj domov
 Pomoc s běžnou údržbou domácnosti a opravami je
dostupná prostřednictvím služeb Council's Home
Improvement Service
 Pokud bydlíte v soukromě pronajatém ubytování a máte
výhrady vůči standardu vaší domácnosti, zavolejte Council's
Environmental Health Team
 Chcete-li se informovat o tom, jak mít doma tepleji a ušetřit na
topení, zkontaktujte Housing Energy Action Team – existují
schémata zdarma nebo zlevněná
 Pokud jste bez domova nebo vám hrozí ztráta domova,
zkontaktujte Housing Option Team
 Potřebujete-li více informací o výše uvedených službách,
zkontaktujte Calderdale Council na: 0845 245 6000 nebo
navštivte stránku: www.calderdale.gov.uk/housing
Poškozené plynové spotřebiče mohou způsobit otravu
plynem
 Můžete mít nárok na bezplatnou každoroční kontrolu plynu.
Zkontaktujte svého dodavatele plynu nebo HomeHeat na
0800 336699
 Alarmy upozorňující na oxid uhelnatý jsou zdarma dostupné
na Council's Customer First Centres – volejte : 0845 245 6000
a zjistěte jejich dostupnost
Přístup k financování, které si můžete dovolit
 Vyhněte se půjčkám s vysokými úroky tím, že se přidáte ke
credit union
 Calderdale Credit Union v Northgate v Halifaxe můžete
kontaktovat na: 01422 393106 nebo emailem:
enquiries@calderdalecreditunion.co.uk
Máte problémy s penězi? Vyhledejte pomoc a radu
 Pokud máte problémy s dluhy anebo jiné finanční potíže,
můžete dostat radu zdarma na úřadě pro poradenství
občanům Citizens' Advice Bureau. Zavolejte na 01422 842848
nebo zjistěte nejbližší pobočku na stránce
www.calderdalecab.org.uk
 Pokud máte nízký příjem a dostáváte nějaké příspěvky nebo
máte úlevy na daních, mohli byste dostat Sure Start Maternity
Grant, který vám pomůže s výdeji v mateřství a péči o dítě. Pro
radu se obraťte na svou porodní sestru nebo podpůrného
pracovníka pro rodinu ve vašem dětském centru.

Další informace
ohledně dluhů a
příspěvků
Bezplatné poradenství
v otázce dluhů od
National Debtline na:
0808 808 4000
Zjistěte víc o
možnostech dotací na
vládní lince pro
poradenství v oblasti
příspěvků:
0800 882 200

9

Zajistěte svému
dítěti bezpečí

Chcete se dovědět
víc o tom, jak
zabránit úmrtí
dítěte v postýlce?
Navštivte stránku
www.fsid.org.uk
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Klíčová fakta/rady, o které se podělte
a předejte jiným
Zdravé děti
Dejte svému dítěti dobrý start do života tím, že budete
zdravě jíst, nebudete pít alkohol a nebudete kouřit
Ochrana před infekcí
Kojení chrání vaše dítě před infekcemi a nemocemi. Čím
déle kojíte, tím déle trvá ochrana a má tím větší ozitivní
efekt
Zajistěte, aby vaše dítě dostalo své očkování včas
Bezpečnost při jídle
Buďte u svého dítěte, když jí, pro případ, že by se začalo
dusit
Kojenci a malé děti jsou zvlášť zranitelné vůči baktériím,
které mohou způsobit otravu z jídla. Před přípravou jídla si
důkladně umyjte ruce
Bezpečnost při spaní
Zamezte případu úmrtí v dětské postýlce tím, že dítě uložíte
ke spánku na záda
Dejte pozor, aby vašemu dítěti nebylo příliš teplo. Vyhněte se
přílišným pokrývkám, nechejte mu hlavičku nezakrytou a
teplota v pokoji, kde spí, by neměla přesáhnout 18°C
Nejbezpečnější místo pro spaní pro vaše dítě je během
prvních šesti měsíců dětská postýlka v pokoji s vámi
Bezpečnost doma a během cestovaní
Nenechávejte své dítě bez dozoru ve vaně, v posteli, na
gauči nebo na přebalovacím stolku
V autě používejte autosedačku a doma bezpečnostní
výbavu. Pracovník pro kontakt s rodinou z vašeho dětského
centra vám může pomoct zařídit bezplatnou kontrolu
bezpečnosti v domácnosti a pořídit bezpečnostní výbavu za
snížené ceny
Protipožární kontroly domácnosti a poplašná zařízení na
přítomnost kouře jsou dostupná přes služby Fire & Rescue
Services. Volejte 0800 587 4536
Pamatujte...
Máte-li pocit, že to už nezvládáte, bezodkladně vyhledejte
pomoc. Obraťte se na přítele, svého navštěvujícího
zdravotníka, rodinnou zdravotní sestru nebo na vašeho lékaře.

Klíčová fakta/rady, o které se podělte
a předejte jiným

Dětská centra pro
rodiny s malými
dětmi

Dětská centra v Calderdale a mnohá komunitní centra jsou
vám k dispozici ohledně všech informací v této brožurce.
Obzvláště vítané jsou děti do 5 let, budoucí rodiče a jejich
rodiny. Tato centra představují ústřední místa, kde vy a vaše
děti můžete přijít a dostat radu ohledně:
 Péče o dítě
 Výchovy v raném věku
 Podpory pro rodinu a rodičovství
 Zdravotních služeb
 Poradenství o zaměstnání

Dětská centra a komunitní skupiny mohou pomoct s mnohými
aspekty těhotenství a péče o malé dítě, jako jsou zdravé
stravování, kojení, skoncování s kouřením, mentální zdraví,
bezpečnost v domácnosti a věcmi souvisejícími s obecným
blahem rodiny.
Péče o nemocné dítě
Zdravotní služby jsou zdarma. Zaregistrujte své dítě u
obecného lékaře co nejdřív po narození. Potřebujete-li
pomoc při hledání praktického lékaře, volejte na služby pro
pacienty na čísla 01484 464399/4403/4398
Váš lékárník vám může pomoct, je-li vaše dítě mírně
nemocné; v ostatních případech zkontaktujte svého
bvodního lékaře
Zeptejte se svého lékaře na „kartu pro běžné nemoci“, která
vám umožní výběr léků jako paracetamol přímo z lékárny
bez poplatku a bez toho, abyste potřebovali předpis
Pokud má vaše dítě příznaky vážnější nemoci, zkontaktujte
svého praktického lékaře nebo služby praktického lékaře
mimo pracovních hodin nebo s ním choďte přímo na
pohotovost v nejbližší nemocnici
Potřebujete-li zjistit, jaké zdravotní služby se nacházejí ve
vašem okolí, navštivte stránku www.nhs.uk
Většina klinik praktických lékařů zajímá velice podporující
postoj vůči rodičům s malými dětmi. Mnoho z nich vezme dítě i
bez objednání nebo poskytne radu po telefonu.

Zjistěte, co se děje
v centru blízko vás
a zavolejte na
služby pro
informace rodinám
na:
01422 392576 nebo
navštivte:
fis@calderdale.gov.uk
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Užitečná čísla
pro další
informace

Poradenská centra: najděte vaše nejbližší poradenské
centrum na 01422 842848 nebo na
www.calderdalecab.org.uk
Školící a zaměstnanecké poradenství:
Práce v Calderdale a Kirklees:
www.workabout.org.uk
Městský úřad Calderdale:
www.calderdale.gov.uk/employment/training/skills-development
National Careers Service:
www.nationalcareersservice.direct.gov.uk
Příspěvky: telefonické poradenství na čísle: 0845 245 8000
Partnerství rodinných zdravotních sester v Calderdale:
01422 249721
Navštěvující zdravotníci v Calderdale: 01422 307336
Podporní linka pomoci pro kojení:
07920 466660 (místní)
0300 100 0212 (národní)
Domácí násilí:
podpora na čísle 01422 323339
Informační podpora pro rodiny:
zjistěte, co je dostupné na čísle 01422 392576
Možnosti NHS: Poradenství v těhotenství a péči o kojence:
www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby
Přímo na NHS: 0845 4647. od dubna 2013 volejte 111
Policie: nové číslo na policii (nepohotovostní) je 101
Relate:
Vztahové a individuální poradenství: 01422 354 354
Samaritáni: 24- hodinová telefonická linka pro pomoc při
depresi, stresu nebo při sklonech k sebevraždě: 01422 349349
Podpora, když chcete přestat kouřit:
01422 281505, email: help.2quit@swyt.nhs.uk

Pro více výtisků volejte:
Tel: 01422 397340
nebo email: healthresources@swyt.nhs.uk
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Děkujeme Public Health v NHS Bradford a Airedale za
jejich pomoc při vytváření teto brožury

Czech
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NHS Calderdale

