Każde Dziecko Jest Ważne
Zajrzyj do tej broszury, gdzie znajdziesz wiele przydatnych
informacji i porad na temat dbania o siebie i zdrowia
Twojego dziecka.

Twoja położna, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka
rodzinna lub lekarz mogą Cię wspierać i doradzać na
wszystkie tematy - po prostu pokaż im broszurę i zapytaj
się!

KAŻDY JEST INNY
KAŻDY JEST WAŻNY

Zanim zajdziesz
w ciążę, staraj
się być tak
zdrowa, jak
tylko możliwe

Twoje zdrowie jest
ważne, jeśli
myślisz o zajściu
w ciążę

2

Najważniejsze informacje/porady do
akcji i przekazania

Kwas foliowy i witamina D
 Zażywaj kwas foliowy codziennie jeśli planujesz ciążę –
można go dostać w aptekach
 Porozmawiaj ze swoim lekarzem jeśli chorujesz na
padaczkę, celiakię, anemię sierpowatą, cukrzycę,
nadwagę, lub masz rodzinną historię rozszczepu
kręgosłupa, ponieważ może będziesz potrzebowała
większej dawki
 Wielu osobom brakuje witaminy D. Poproś farmaceutę o
suplementy które możesz zażywać aby zwiększyć jej ilość
Kontrola wagi ciała
 Otyłośc przed ciążą zwiększy ryzyko dla zdrowia Twojego i
nienarodzonego dziecka
 Zdrowa, dobrze zbilansowana dieta o niskiej zawartości
tłuszczu i cukru jest zalecana
 Zachowanie dobrej kondycji i regularna aktywność fizyczna
zwiększą Twoją szansę prawidłowego przebiegu ciąży
 Po poradę dzwoń do Change4Life na: 01422 397340
Palenie
 Nie pal i nie zadymiaj domu
 Rzucenie palenia jest bardziej skuteczne z pomocą. Dzwoń na
01422 281505 lub email: help.2quit@swyt.nhs.uk
Alkohol
 Unikaj alkoholu, jeśli planujesz ciążę
 Partnerzy mogą pomóc przez zmniejszanie lub przestanie
picia alkoholu
Szczepienia i badania
 Upewnij się, że miałaś swoją trójskładnikową sczepionkę
przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR)
Genetyka
 Porozmawiaj ze swoim lekarzem, jeśli uważasz, że twoje
dziecko lub w dalszej rodzinie ma chorobę dziedziczną. Twój
lekarz może pomóc w ocenie ryzyka, oraz jeśli konieczne,
może skierować Cię do doradcy genetycznego
 Poproś swojego lekarza o badanie krwi na talasemię i anemię
sierpowatą
Gdy tylko zajdziesz w ciążę
 Jak najwcześniej zamów bezpośrednio wizytę z położną

Najważniejsze informacje/porady do
akcji i przekazania

Ważne jest, aby
zamówić wizytę z
położną jak
najwcześniej

Ciąża
 Zamów wizytę z położną wcześnie i bezpośrednio i nie
przegapiaj przedporodowych wizyt
 Położne w Calderdale mają swoje siedziby w Brighouse,
Hebden Bridge, centralnym i północnym Halifax
 Jeśli nie jesteś pewna, kim są Twoje lokalne położne,
można dzwonić na: 07717517563 aby dowiedzieć się
 Jeśli masz poniżej 18 lat i jesteś w ciąży, zapytaj się położnej
o partnerstwie pielęgniarek rodzinnych
Odsiewanie
 Przedporodowe odsiewanie pomaga w zarządzaniu ciąży i
pozwala dowiedzieć się jak dziecko się rozwija. Położna
może wyjaśnić, co jest dostępne

Ochrona przed infekcją
 Chroń się przed grypą. Szczepionki są dostępne od września.
Porozmawiaj z lekarzem, położną lub pielęgniarką
środowiskową aby uzyskać więcej informacji
 Podczas ciąży, unikaj surowego mleka, niektórych miękkich
serów, pasztetów i paczkowanych sałatek
Bądź aktywna
 Ćwiczenie podczas ciąży sprawia, że czujesz się dobrze i
może zwiększyć samoocenę. Aby zobaczyć jakie zajęcia są
dostępne, zobacz stronę:
http://www.calderdale.gov.uk/leisure/sport-fitness/indexclasses
Połączenie
 Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie są też ważne
 Nie pozwól, aby ciąża lub dziecko powstrzymały kontakt z
ludźmi – rodziną, przyjaciółmi, kolegami i sąsiadami
 Jeśli martwisz się o swoje zdrowie psychiczne, istnieją różne
sposoby, aby uzyskać pomoc. Porozmawiaj z lekarzem,
położną, pielęgniarką środowiskową lub personelem w
lokalnym ośrodku dla dzieci

Chcesz uzyskać
więcej informacji?
Skontaktuj się z
położną:
Brighouse:
01484 728934
Hebden Bridge:
07909658033
Centralny Halifax:
01422 360336
Północny Halifax:
01422 251095
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Mleko matki jest
najlepszym
mlekiem

Najważniejsze informacje/porady do
akcji i przekazania
Sposób karmienia dziecka jest bardzą ważną decyzją
 Mleko matki jest najlepszym pożywieniem dla dziecka i

pomaga mu odpowiednio rosnąć i zwalczać infekcje
 Karmienie piersią zbliża więź pomiędzy mamą i dzieckiem
i daje mu poczucie bezpieczeństwa

Chcesz uzyskać więcej
informacji i porad?
Aby uzyskać więcej
wsparcia i porad na temat
karmienia piersią w
Calderdale, można
zadzwonić do grupy
wsparcia karmienia
piersią (Calderdale
Breastfeeding Support
Network group) nan
07920 466660
lub zobacz stronę:
www.onlynatural.org.uk
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Każdy dzień picia mleka matki robi różnicę dla zdrowia
dziecka
Aby dobrze zacząć z karmieniem piersią, następujące rzeczy
pomogą:
 Trzymaj dziecko w kontakcie ciała z ciałem tuż po urodzeniu,
tak długo jak oboje czujecie się wygodnie
 Dawaj dziecku jak najwięcej okazji do karmienia w
pierwszych dniach, zwłaszcza, jeśli jest senne. Trzymanie
dziecka blisko siebie pomoże z wczesnym rozpoznaniem
objaw, że dziecko chce być karmione
 Poproś położną, aby pokazała jak trzymać dziecko przy
piersi dla łatwiejszego karmienia
 Uzyskaj pomoc od osoby, która może Ci pokazać jak
rozpoznać, że dziecko karmi się prawidłowo
 Unikaj smoczków i butelek podczas gdy oboje uczycie się jak
karmić piersią. Poprzez wprowadzenie tych elementów,
dziecko może się mylić i mniej prawdopodobnie karmić
piersią
 Unikaj dawania dziecku innego pokarmu/napojów, przez
około sześć miesięcy, ponieważ to zmniejszy liczbę razy
ssania dziecka, które pobudza Twoją produkcję mleka i
zmniejszy ochronne działanie mleka matki
 Pamiętaj – dzieci karmione piersią potrzebują witaminy D w
formie kropli Healthy Start
Uzyskiwanie pomocy
 Jeśli karmienie piersią staje się problemem, lub
zaobserwujesz obolałe, popękane lub krwawiące sutki, zwróć
się o pomoc położnej, pielęgniarki środowiskowej,
pielęgniarki rodzinnej, ośrodka dla dzieci lub Halifax Baby
Cafe
 Calderdale Birth Centre może skontaktować się z doradcą
karmienia niemowląt lub skierować Cię do Halifax Baby Cafe,
Tel: 01422 224417
 Można również zadzwonić do krajowej infolinii dla karmiących
piersią (National Breastfeeding Helpline) na:
0300 100 0212 (miejscowa taryfa)

Najważniejsze informacje/porady do
akcji i przekazania
Planujesz ciążę?
Zażywaj kwas foliowy, jedz zdrowe posiłki, utrzymuj
dobrą wagę zanim zajdziesz w ciążę i w ogóle najlepiej
nie pić alkoholu

Dobre odżywianie
dla Ciebie i
Twojego dziecka

Uważaj na swoją wagę
Staraj się utrzymać odpowiednią wagę przed, podczas i po
ciąży – otyłość to ryzyko dla mamy i dziecka. Zapytaj się
położnej lub pielęgniarki środowiskowej o „Upbeat Mums”
Zdrowe odżywianie
Zdrowo się odżywiaj podczas ciąży i przestrzegaj zaleceń
bezpieczeństwa żywności. Nie trzeba jeść za dwóch, unikaj
diet zgodnych z chwilową modą. Po poradę na temat
zdrowego odżywiania, dzwoń do Change4life na: 01422
397340
Witaminy zdrowego startu (Healthy Start)
Ze zdrowym startem, można uzyskać darmowe kupony
każdego tygodnia, które można wydać na mleko, zwykłe
świeże i mrożone owoce i warzywa, oraz mleko dla
niemowląt. Można również dostać darmowe witaminy
Witaminy zdrowego startu zawierają witaminę D i kwas
foliowy. Dla zdrowia Twojego dziecka, zażywaj je podczas
ciąży i karmienia piersią i dawaj dziecku krople witamin
zdrowego startu
Karmienie piersią jest najlepsze
Karmienie piersią jest najlepsze dla mamy i dziecka. Ma to
wiele korzyści zdrowotnych dla Ciebie i Twojego dziecka
Przestrzegaj zaleceń bezpieczeństwa żywności
Przygotowuj jedzenie i mleko dla Twojego dziecka
bezpiecznie: poproś położną lub pielęgniarkę środowiskową
o poradę
Zacznij odstawiać od piersi po około sześciu miesiącach
Dzieci nie są gotowe do pokarmów stałych aż do około
sześciu miesięcy. Poproś pielęgniarkę środowiskową o
poradę.
Jeśli nie jesteś pewna, kim jest Twoja pielęgniarka
środowiskowa, możesz dzwonić na: 01422 307336 aby
dowiedzieć się.
Informacje online
Wiarygodne informacje na temat zdrowego odżywiania,
bezpieczeństwa żywności i odżywiania podczas ciąży można
znaleźć na: http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/pages/vitamins-minerals-supplements-pregnant.aspx

Chcesz uzyskać więcej
informacji i porad na
temat zdrowego startu
(Healthy Start)?
Sprawdź z położną,
pielęgniarką
środowiskową,
pielęgniarką rodzinną,
lub zobacz stronę:
www.healthystart.nhs.uk
lub dzwoń na:
0845 607 6823
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Chroń siebie i
Twoje dziecko od
szkodliwości
palenia

Najważniejsze informacje/porady do
akcji i przekazania
 Chronienie dziecka przed dymem papierosowym jest
jedną z najlepszych rzeczy, którą możesz zrobić, aby
dać dziecku zdrowy start w życiu
 Papierosy ograniczają dopływ niezbędnego tlenu dla
dziecka, więc ich serce musi bić mocniej po każdym
paleniu papierosa
 Każdy papieros palony podczas ciąży szkodzi
nienarodzonemu dziecku
 Palenie papierosów zwiększa ryzyko poronienia i ciąży
pozamacicznej
 Wdychanie dymu innych palaczy może mieć wpływ na
Ciebie i Twoje dziecko zarówno przed, jak i po urodzeniu
Nigdy nie jest za późno, aby rzucić palenie

 Im szybciej rzucisz palenie, tym lepiej
 Rzucanie palenia, nawet w ostatnich tygodniach ciąży może
być korzystne
 Gdy tylko rzucisz palenie, Ty i Twoje dziecko zaczniecie
odczuwać korzyści

Po pomoc i poradę:
Aby rzucić palenie i
zachować swój dom i
samochód wolne od
dymu, skontaktuj się z
zerwisem rzucania
palenia na:
01422 281505,
email
help.2quit@swyt.nhs.uk
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Miej zakaz palenia w swoim domu i samochodzie
 Kiedy ktoś pali papierosa w swoim domu czy samochodzie,
każda osoba jest narażona na szkodliwe bierne wdychanie
dymu
 W pierwszym roku życia, dzieci których rodzice palą,
częściej znajdują się w szpitalu z powodu zapalenia oskrzeli
i zapalenia płuc
 Złóż dziś obietnicę zakazu palenia w swoim domu i
samochodzie i chroń siebie i swoją rodzinę przed
zagrożeniami z dymu tytoniowego!
Uzyskaj wsparcia
 Rzucenie palenia jest bardziej skuteczne z pomocą. Po
poradę na temat rzucenia palenia i domów wolnych od
dymu, dzwoń do serwisu rzucania palenia na:
01422 281505 lub email: help.2quit@swyt.nhs.uk
 Można również porozmawiać ze swoim lekarzem, położną,
pielęgniarką środowiskową, pielęgniarką rodzinną, lub
farmaceutą

Najważniejsze informacje/porady do
akcji i przekazania
Alkohol
 Picie alkoholu podczas ciąży może zaszkodzić
nienarodzonemu dziecku
 Kiedy pijesz, alkohol przechodzi z krwi, przez łożysko, do
dziecka
 W ogóle najlepiej nie pić alkoholu podczas ciąży lub gdy
starasz się zajść w ciążę
 Im więcej pijesz, tym więcej szkodzisz nienarodzonemu
dziecku

Unikaj substancji
szkodliwych dla
zdrowia Twojego
i dziecka

Leki
 Niektóre leki, w tym zwyczajne środki przeciwbólowe, i
niektóre „naturalne” leki mogą zaszkodzić zdrowiu dziecka,
ale niektóre są bezpieczne
 Zawsze należy skonsultować się z lekarzem, położną lub
farmaceutą przed zażywaniem jakiegokolwiek leku
Leki bez recepty
 Nielegalne narkotyki, takie jak marijuhana, ecstasy, kokaina i
heroina mogą zaszkodzić dziecku. Jeśli zażywasz
jakiekolwiek z tych narkotyków, ważne jest, aby natychmiast
porozmawiać ze swoim działem macierzyńskim, aby mógł
udzielić porady i wsparcia celem rzucenia. Mogą również
skierować Cię po dodatkowe wsparcie
Młode osoby
 Młode osoby w wieku do 21 lat mogą uzyskać pomocy od
Lifeline Branching Out, serwis poufny w Calderdale dla
młodych osób które mają problemy z alkoholem i
narkotykami. Tel: 01422 510000
Bezpieczny sen
 Nie śpij z dzieckiem w swoim łóżku, szczególnie jeśli piłaś
alkohol lub zażywałaś narkotyki
 Nigdy nie śpij z dzieckiem na kanapie lub w fotelu
 Najbezpieczniejszym miejscem dla Twojego dziecka jest w
pokoju z Tobą, w łóżeczku, na plecach, przez pierwsze
sześć miesięcy

Chcesz uzyskać
więcej informacji i
porad?
Jeśli martwisz się o
swoim piciu,
porozmawiaj z położną,
lub skontaktuj się z
serwisem nadużywania
substancji (Calderdale
Substance Misuse
Service) na:
0800 328 6397 lub
01422 397300 po
poufną poradę i
wsparcie
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Bądź świadomy
genetyki
Chcesz uzyskać więcej
informacji i porad?
Porozmawiaj ze swoim
lekarzem

Najważniejsze informacje/porady do
akcji i przekazania
Kogo to dotyczy?
 Rodziny z wszystkich wspólnot mogą być dotknięte

chorobami genetycznymi
 Wiemy więcej o genach dzisiaj niż kiedyś, więc to dobrze,

że mamy dostęp do informacji i usług, jeśli ich
potrzebujemy
 Istnieje wiele problemów związanych z genami, ale jeśli
chodzi o zdrowie niemowląt, istnieją szczególne obawy
wynikające z genów recesywnych
 Typowe przykłady tego typu chorób to mukowiscydoza,
anemia sierpowata, talasemia i niektóre choroby
neurologiczne i metaboliczne
Choroby recesywne
 Jeśli chodzi o choroby spowodowane przez geny recesywne,
ryzyko jest większe w rodzinach z małżeństwem pomiędzy
bliskimi krewnymi, np. kuzynami, ponieważ jest bardziej
prawdopodobne, że oboje posiadają ten sam gen
 Ważne jest, aby pamiętać, że większość dzieci urodzonych
kuzynom są zdrowe i nie dotknięte, ale dzieci urodzone
rodzicom które mają ten sam gen recesywny mają większe
ryzyko urodzenia się z oddziedziczonym problemem
zdrowotnym i pewne choroby recesywne mogą okazać się
śmiertelne
 Porozmawiaj ze swoim lekarzem jeśli uważasz, że dziecko
we własnej lub dalszej rodzinie mogłoby być dotknięte
chorobą dziedziczną.
Świadomy wybór
 Twój lekarz może pomóc w ocenie ryzyka, a w razie potrzeby
pomoże Ci uzyskać dostępu do doradcy genetycznego
 Doradca genetyczny będzie mógł podać bardziej
szczegółowy punkt widzenia na temat ryzyka dla Ciebie z
powodu genetycznych problemów i jak możesz sobie z tym
poradzić
 Genetyka dotyczy nas wszystkich, im bardziej
rozumiemy problemy i ryzyko, tym więcej
będziemy mogli podjąć świadomych wyborów
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Informacje online
Przydatne strony do uzyskania więcej informacji
to: www.nhs.uk/conditions/genetics
www.geneticalliance.org.uk
www.cafamily.org.uk

Najważniejsze informacje/porady do
akcji i przekazania

Pomoc z
mieszkaniem i
finansami

Mieszkanie w domu ciepłym i bezpiecznym pomaga w
rozwoju dziecka
Ulepszenia w domu
 Pomoc z ogólnym utrzymaniem i naprawą mieszkania jest
dostepna od usług ulepszeń domowych (Home Improvement
Service)
 Jeśli mieszkasz w prywatnie wynajętym domu i masz obawy
co do jego standardu, dzwoń do zespołu zdrowia
środowiskowego (Environmental Health Team)
 Skontaktuj się z Housing Energy Action Team w celu
uzyskania informacji na temat tańszego ogrzewania domu –
można skorzystać z systemów bezpłatnych lub po obniżonej
cenie
 Jeśli jesteś bezdomna lub zagrożona utratą domu, skontaktuj
się z zespołem Housing Options
 Skontaktuj się z Radą Calderdale po szczegóły powyższych
usług na: 0845 245 6000 lub zobacz stronę:
www.calderdale.gov.uk/housing
Wadliwe urządzenia mogą powodować trujący gaz
 Może Ci przysługiwać bezpłatna coroczna kontrola

bezpieczeństwa gazowego. Skontaktuj się z Twoją firmą
energetyczną lub HomeHeat nan 0800 336699
 Darmowe alarmy tlenku węgla są dostępne od Customer First
Centres – dzwoń na: 0845 245 6000 aby sprawdzić czy się
kwalifikujesz
Dostęp do przystępnego finansowania
 Unikaj wysoko oprocentowanych pożyczek poprzez
przyłączenie się do unii kredytowej
 Można skontaktować się z Calderdale Credit Union w
Northgate, Halifax na: 01422 393106 lub email:
enquiries@calderdalecreditunion.co.uk
Masz problemy finansowe? Uzyskaj pomocy i porady
 Jeśli masz problemy z zadłużeniem lub inne zmartwienia
pieniężne, możesz uzyskać bezpłatnej porady na temat
problemów finansowych od Citizens' Advice Bureau. Dzwoń na
01422 842848 lub zobacz stronę www.calderdalecab.org.uk
po najbliższe biuro
 Jeśli masz niskie dochody i otrzymujesz pewne zasiłki lub ulgi
podatkowe, możesz dostać Sure Start zasiłek macierzyński,
aby pomóc z pokryciem kosztów macierzyństwa i sprzętu dla
dziecka. Poproś swoją położną lub pracownika rodzinnego w
lokalnym ośrodku dla dzieci o poradę

Dalsze informacje o
zadłużeniu i
zasiłkach
Darmowa porada na
temat zadłużenia od
National Debtline na:
0808 808 4000
Dowiedz się więcej o
zasiłkach od rządowej
infolinii zasiłkowej na:
0800 882 200
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Zapewnij dziecku
bezpieczeństwo

Chcesz wiedzieć
więcej na temat
zapobiegania
nagłej śmierci
łóżeczkowej?
Zobacz stronę:
www.fsid.org.uk
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Najważniejsze informacje/porady do
akcji i przekazania
Zdrowe dzieci
Daj Twojemu dziecku dobry początek w życiu przez
zdrowe odżywianie, unikanie alkoholu i nie palenie
Chronienie przeciw infekcjom
Karmienie piersią chroni dziecko przed infekcjami i
chorobami. Im dłużej karmisz piersią, tym dłużej trwa
ochrona, i tym większe są korzyści
Zapewnij, aby dziecko otrzymało swoje szczepienia na czas
Bezpieczne karmienie
Bądź z dzieckiem podczas jedzenia w przypadku dławienia
Niemowlęta i małe dzieci są szczególnie narażone na
bakterie które mogą powodować zatrucie pokarmowe.
Należy dokładnie umyć ręce przed przygotowaniem posiłków
Bezpieczny sen
Chroń przed nagłą śmiercią łóżeczkową poprzez kładzenie
dzieci do snu na plecach
Nie pozwól, aby dziecko się przegrzało. Nie używaj zbyt
grubej pościeli, upewnij się, że głowa jest odkryta, i utrzymuj
temperaturę w pokoju poniżej 18°C
Najbezpieczniejszym miejscem do spania dla Twojego
dziecka jest w łóżeczku,w sypialni z Tobą, przez pierwsze
sześć miesięcy
Bezpieczne domy i podróże
Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru w wannie, na łóżku, na
kanapie lub na stole do przewijania
Używaj fotelika samochodowego i urządzeń bezpieczeństwa
w domu. Twój pracownik rodzinny (Family Link) w lokalnym
ośrodku dla dzieci może pomóc z zorganizowaniem
bezpłatnej kontroli bezpieczeństwa domowego i
dostarczeniem sprzętu ochronnego po obniżonej cenie
Kontrole bezpieczeństwa pożarowego domu i alarmy
dymowe są dostępne od straży pożarnej i ratownictwa.
Dzwoń na 0800 587 4536 aby sprawdzić czy się
kwalifikujesz
Pamiętaj...
Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie, i chcesz potrząsnąć swoim
dzieckiem, szukaj pomocy natychmiast. Porozmawiaj ze
znajomą, pielęgniarką środowiskową, pielęgniarką rodzinną lub
lekarzem

Najważniejsze informacje/porady do
akcji i przekazania

Ośrodki dla
rodzin z małymi
dziećmi

Ośrodki dla dzieci w Calderdale i wiele ośrodków
wspólnotowych mogą pomóc z wszystkimi informacjami
zawartymi w tej broszurce. Dzieci poniżej wieku 5 lat,
przyszli rodzice i ich rodziny, są szczególnie mile widziani.
Są to centralne miejsca, gdzie można przyjść z dziećmi i
uzyskać porady na temat:
 Opieki nad dziećmi
 Wczesnej nauki
 Wsparcia rodzinnego i rodzicielskiego
 Usług zdrowotnych
 Doradztwa zatrudnienia

Ośrodki dla dzieci i grupy wspólnotowe mogą pomóc z wieloma
aspektami ciąży i posiadania małego dziecka – zdrowe
odżywianie, karmienie piersią, rzucenie palenia, samopoczucie
psychiczne, bezpieczeństwo w domu i porady opiekuńcze.
Opieka nad chorym dzieckiem
Usługi zdrowotne są bezpłatne. Należy zarejestrować
dziecko u lekarza rodzinnego zaraz po urodzeniu. Aby
uzyskac pomocy w znalezieniu lekarza, dzwoń do usług dla
pacjentów na: 01484 464399/4403/4398
Twoj farmaceuta może pomóc, jeśli Twoje dziecko jest lekko
chore; jeśli nie, skontaktuj się z lekarzem
Poproś swojego lekarza o 'kartę lekkich dolegliwości' (minor
ailment card) przez którą można uzyskać dostęp do leków,
takich jak paracetamol bezpośrednio z apteki, za darmo, bez
recepty
Jeśli Twoje dziecko ma objawy poważniejszej choroby,
należy skontaktować się z lekarzem lub z serwisem
lekarskim poza godzinami lub zabrać je prosto na oddział
ratunkowy (A&E department) w lokalnym szpitalu
Aby skorzystać z usług zdrowotnych blisko ciebie, zobacz
stronę: www.nhs.uk
Większość przychodni jest bardzo pomocna rodzicom małych
dzieci. Wiele zbada chore dziecko bez czekania lub udzieli
porad telefonicznie.

Aby dowiedzieć się,
co się dzieje w
ośrodku blisko
ciebie, dzwoń do
serwisu informacji
rodzinnej na:
01422 392576 lub
zobacz stronę:
fis@calderdale.gov.uk
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Przydatne
numery po dalsze
informacje

Ośrodki doradcze: Dzwoń na 01422 842848 lub zobacz
stronę www.calderdalecab.org.uk
Doradztwo w zakresie szkolenia i zatrudnienia:
Calderdale i Kirklees 'Workabout':
www.workabout.org.uk
Rada Calderdale:
www.calderdale.gov.uk/employment/training/skills-development
Państwowe Usługi Zawodowe:
www.nationalcareersservice.direct.gov.uk

Zapomogi: Uzyskaj porady na: 0845 245 8000
Calderdale Family Nurse Partnership:
Pielęgniarki rodzinne: 01422 249721
Calderdale Health Visitors:
Pielęgniarki środowiskowe 01422 307336
Breastfeeding support helpline: Karmienie piersią
07920 466660 (lokalny )
0300 100 0212 (krajowy)
Przemoc domowaomestic violence:
Uzyskaj wsparcia na 01422 323339
Families' Information Support:
Wsparcie rodzinne 01422 392576
NHS Choices: Doradztwo w zakresie ciąży i opieki dziecka:
www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby
NHS Direct: 0845 4647. Doradztwo zdrowotne:
Po marcu 2013 r., dzwoń na 111
Policja: Nowy numer policyjny nie alarmowy: 101
Relate:
Poradnictwo indywidualne i relacyjne: 01422 354 354
Samarytanie: 24-godzinna infolinia dla przygnębionych,
strapionych i samobójczych: 01422 349349
Wsparcie z rzuceniem palenia:
01422 281505, email: help.2quit@swyt.nhs.uk
Aby otrzymać dodatkowe kopie:
Tel: 01422 397340
lub email: healthresources@swyt.nhs.uk
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Dziękujemy służbie zdrowia w Bradford i Airedale za ich pomoc w
opracowaniu tej broszury

Polish
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