Každé dieťa je dôležité
Otvorte brožúrku a prečítajte si množstvo užitočných
informácií a rád o tom, ako sa postarať o vaše zdravie a
zdravie vášho dieťaťa.
Vaša pôrodná sestra, navštevujúci zdravotník, rodinná
zdravotná sestra alebo váš všeobecný lekár vám môžu
pomôcť a poradiť s ktoroukoľvek z týchto vecí – ukážte im
túto brožúrku a opýtajte sa!

KAŽDÝ JE INÝ
NA KAŽDOM ZÁLEŽÍ

Skôr než
otehotniete,
pokúste sa
byť taká zdravá,
ako sa len dá

Ak uvažujete o tom
mať dieťa, vaše
vlastné zdravie je
dôležité
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Kľúčové fakty/rady, o ktoré sa podeľte
a predajte iným

Kyselina listová a vitamín D
 Ak plánujete otehotnieť, berte kyselinu listovú každý deň–
kúpite ju v lekárni.
 Ak máte epilepsiu, celiakiu, kosáčikovú anémiu, diabetes,
nadváhu alebo výskyt spina bifida v rodine, porozprávajte
sa so svojím lekárom – možno budete potrebovať zvýšenú
dávku
 Veľa ľudí trpí nedostatkom vitamínu D – informujte sa v
lekárni ohľadne doplnku, ktorý vám úroveň vitamínu D v tele
zvýši
Zdravá hmotnosť
 Ak máte nadváhu predtým, ako otehotniete, zvýši to
zdravotné riziká pre vás aj vaše očakávané dieťa
 Odporúča sa zdravá, vyvážená strava s nízkym obsahom
tukov a cukrov
 Udržiavanie sa vo forme a pravidelné cvičenie zvyšuje
zdravého tehotenstva
 Ak potrebujete radu, volajte Change4Life na číslo:
01422 397340
Nefajčite
 Nefajčite a vyvarujte sa cigaretového dymu vo svojej
domácnosti
 Prestať fajčiť je úspešnejšie, ak máte podporu. Pre pomoc
volajte 01422 281505 alebo pošlite email:
help.2quit@swyt.nhs.uk
Alkohol
 Ak plánujete otehotnieť, vyhýbajte sa alkoholu
 Partner vám môže pomôcť tým, že bude piť menej alebo
prestane úplne
Očkovania a testy
 Uistite sa, že ste boli zaočkovaná vakcínou 3 v 1(MMR) proti
osýpkam, mumpsu a rubeole
Genetika
 Ak si myslíte, že vaše dieťa alebo niekto z príbuzných môže
mať dedičnú chorobu, porozprávajte sa so svojím lekárom.
Váš lekár vám pomôže zhodnotiť riziká a ak to bude potrebné,
odporučí vás k odborníkovi na genetiku
 Požiadajte vášho lekára o jednoduchý krvný test na talasémiu
a kosáčikovitú anémiu
Hneď ako otehotniete
 Objednajte sa čo najskôr priamo ku svojej pôrodnej sestre

Kľúčové fakty/rady, o ktoré sa
podeľte a predajte iným
Tehotenstvo
 Objednajte sa čo najskôr a priamo ku pôrodnej sestre a

chodievajte na prenatálne prehliadky

Je dôležité čo
najskôr sa
stretnúť s vašou
pôrodnou
sestrou

 Pôrodné sestry v Calderdale nájdete v Lokalitách

(Brighouse, Hebden Bridge, Central & North Halifax)
 Ak si nie ste istá, aké pôrodné sestry sú vo vašej lokalite,
zistíte to na čísle: 07717517563
 Ak máte menej ako 18 rokov a ste tehotná, spýtajte sa vašej
pôrodnej sestry na Partnerstvo rodinných sestier (Family
Nurse Partnership)
Skríning
 Prenatálny skríning vám pomôže lepšie zvládnuť tehotenstvo
a umožní vám sledovať vývoj vášho dieťatka. Vaša pôrodná
sestra vám vysvetlí, aké sú možnosti
Ochrana pred infekciou
 Chráňte sa pred chrípkou. Očkovanie je dostupné počínajúc
septembrom. Pre bližšie informácie sa obráťte na svojho
lekára, pôrodnú sestru alebo navštevujúceho zdravotníka
 Počas tehotenstva sa vyhýbajte surovému mlieku, určitým
mäkkým syrom, paté a baleným šalátom
Buďte aktívna
 Cvičenie počas tehotenstva vám pomôže cítiť sa lepšie a
zvýši aj vaše sebavedomie. Aké typy cvičení sú dostupné,
zistíte na stránke :
http://www.calderdale.gov.uk/leisure/sport-fitness/indexclasses
Zostaňte v kontakte
 Duševné zdravie a celková pohoda sú tiež dôležité
 Nedovoľte, aby tehotenstvo či vaše dieťa utlmilo váš kontakt
s ľuďmi – rodinou, priateľmi, kolegami a susedm
 Ak ste znepokojená stavom vášho duševného zdravia, je
mnoho spôsobov, ako si pomôcť. Povedzte o tom svojmu
lekárovi, pôrodnej sestre, navštevujúcemu zdravotníkovi
alebo personálu miestneho detského centra

Chcete poradiť viac?
Kontaktujte svoju
pôrodnú sestru:
Brighouse:
01484 728934
Hebden Bridge:
07909658033
Central Halifax:
01422 360336
North Halifax:
01422 251095
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Materské mlieko je
najlepšie mlieko

Kľúčové fakty/rady, o ktoré sa
podeľte a predajte iným

To, ako sa rozhodnete kŕmiť svoje dieťa, je skutočne
dôležité rozhodnutie
 Materské mlieko je tou najlepšou výživou pre vaše
dieťatko a pomáha mu rásť správnym tempom a bojovať
proti infekciám
 Dojčením si vytvárate k svojmu dieťatku puto a ono sa
bude s vami cítiť bezpečne

Chcete viac
informácií a rád?
Podporu a radu ohľadne
dojčenia vám v Calderdale
poskytne združenie
Calderdale Breastfeeding
Support Network group
na čísle
07920 466660
alebo na stránke
www.onlynatural.org.uk
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Každý deň, kedy vaše dieťa dostane materské mlieko,
preň znamená veľa
Aby sa dojčenie čo najlepšie rozbehlo, pomôžu nasledovné
rady:
 Čo najskôr po pôrode si držte svoje dieťatko v kontakte s
pokožkou a tak dlho, ako vám je obom príjemné
 Počas prvých dní poskytnite svojmu dieťatku veľa príležitostí
na kŕmenie, hlavne keď je ospalé. Tesným kontaktom s vaším
dieťatkom najlepšie spoznáte, kedy chce jesť
 Požiadajte svoju pôrodnú sestru, aby vám ukázala, ako držať
dieťatko pri prsníku tak, aby dojčenie išlo ľahšie
 Požiadajte o pomoc niekoho, kto vám ukáže, ako zistiť, že
vaše dieťatko je kŕmené správne
 Vyhnite sa cumľom, fľaškám a iným náhradám, kým sa so
svojím dieťatkom učíte, ako dojčiť. Ich používaním dieťatko
zmätiete a znížite tým pravdepodobnosť, že sa nakŕmi z
prsníka
 Nedávajte svojmu dieťatku iné jedlá/nápoje skôr než po asi
šiestich mesiacoch. Znížili by ste tým frekvenciu stimulácie
tvorby mlieka a tým aj ochranný účinok materského mlieka
 Pamätajte – deti dojčené materským mliekom potrebujú
vitamín D vo forme kvapiek Healthy Start
Vyhľadajte pomoc
 Ak sa dojčenie stane problémom alebo máte bolestivé,
popraskané či krvácajúce bradavky – vyhľadajte pomoc u
pôrodnej sestry, navštevujúceho zdravotníka, rodinnej sestry,
vo vašom detskom centre alebo v Halifax Baby Café
 Pôrodné centrum Calderdale Birth Centre môže kontaktovať
poradcu pre kŕmenie dojčiat, či vás usmerniť na Halifax Baby
Café, tel.: 01422 224417
 Môžete tiež zavolať na telefonickú poradňu dojčenia na čísle:
0300 100 0212 (sadzba miestneho hovoru)

Kľúčové fakty/rady, o ktoré sa
podeľte a predajte iným

Jedzte kvalitne,
vy i vaše dieťa

Plánujete dieťatko?
Predtým, než otehotniete, berte kyselinu listovú, jedzte
zdravo, majte zdravú hmotnosť a najlepšie je vôbec
nepiť alkohol
Majte svoju hmotnosť pod kontrolou
Kontrolujte si hmotnosť pred tehotenstvom, počas neho a
aj po pôrode - obezita je riziková pre mamu aj dieťa.
Informujte sa u svojej pôrodnej sestry alebo navštevujúceho
zdravotníka o Upbeat Mums
Jedzte zdravo
Jedzte počas tehotenstva zdravo a riaďte sa radami
racionálnej výživy. Nie je potrebné „jesť za dvoch“, vyhýbajte
sa „maškrtným“ diétam. Pre radu ohľadne zdravého jedenia
volajte Change4life na: 01422 397340
Vitamíny Healthy Start
S Healthy Start dostanete zadarmo každý týždeň poukážky,
za ktoré si môžete kúpiť mlieko, čerstvé a mrazené ovocie a
zeleninu a mlieko pre dojčatá. Tiež ich môžete vymeniť za
vitamíny
Vitamíny Healthy Start obsahujú vitamín D a kyselinu listovú.
Berte ich v záujme zdravia dieťaťa počas tehotenstva a
dojčenia a svojmu dieťatku dávajte vitamínové kvapky
Healthy Start
Prsník je najlepší
Dojčenie je pre mamu i dieťa najlepšie. Má veľa pozitívnych
zdravotných účinkov tak pre vás, ako i pre vaše dieťa
Riaďte sa radami o bezpečnom narábaní s jedlom
Pripravujte jedlo a mlieko pre svoje dieťa bezpečným
spôsobom: požiadajte svoju pôrodnú sestru alebo
navštevujúceho zdravotníka o radu
Začnite s odstavovaním približne v šiestich mesiacoch
Dojčatá nie sú pripravené jesť pevnú stravu skôr než v
približne šiestich mesiacoch. Požiadajte svojho
navštevujúceho zdravotníka o radu, ako začať.
Ak si nie ste istá, kto je vaším navštevujúcim zdravotníkom,
môžete to zistiť na čísle: 01422 307336
Informácie online
Vierohodné informácie o zdravom stravovaní, bezpečnosti a
strave v tehotenstve nájdete na:
http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/pages/vitamins-minerals-supplements-pregnant.aspx

Chcete viac informácií
a rád o Healthy Start?
Obráťte sa na svoju
pôrodnú sestru,
navštevujúceho
zdravotníka, rodinnú
zdravotnú sestru alebo
navštívte:
www.healthystart.nhs.uk
alebo zavolajte na:
0845 607 6823
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Ochráňte seba i
svoje dieťa
pred škodlivými
účinkami fajčenia

Kľúčové fakty/rady, o ktoré sa
podeľte a predajte iným

 Ochrana vášho dieťaťa pred tabakovým dymom je
jedna z najlepších vecí, ktoré môžete urobiť pre jeho
zdravý štart do života
 Cigarety obmedzujú prísun vitálneho kyslíka pre vaše
dieťa, preto vždy, keď fajčíte, jeho srdce musí biť silnejšie
 Každá cigareta, vyfajčená v tehotenstve, škodí
nenarodenému dieťaťu
 Fajčenie zvyšuje riziko potratu a mimomaternicového
tehotenstva
 Dýchanie cigaretového dymu fajčiarov môže mať negatívny
vplyv na vás a vaše dieťa pred aj po pôrode
Nikdy nie je neskoro prestať

 Čím skôr prestanete, tým lepšie
 Dokonca aj v posledných týždňoch tehotenstva je užitočné
prestať fajčiť
 Hneď ako skutočne prestanete fajčiť, vy a vaše dieťa
začnete pociťovať blahodarný efekt

Poradenstvo a
podpora:
Ak chcete prestať fajčiť,
skontaktujte služby
koniec s fajčením na:
01422 281505,
email
help.2quit@swyt.nhs.uk
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Nech je váš dom i auto nefajčiarskym miestom
 Keď niekto fajčí u vás doma alebo v aute, všetci prítomní sú
vystavení škodlivosti pasívneho fajčenia
 Deti, ktorých rodičia fajčia, majú väčšiu šancu, že počas
prvého roku života budú prijaté do nemocnice s bronchitídou
alebo pneumóniou
 Už dnes si sľúbte, že udržíte svoju domácnosť a auto bez
cigaretového dymu a ochránite tým seba i svoju rodinu pred
nebezpečenstvom, vyplývajúcim z inhalovania tabakového
dymu!
Vyhľadajte podporu
 Prestať fajčiť je oveľa ľahšie, ak máte podporu. Pre pomoc,
ako prestať fajčiť , skontaktujte služby koniec s fajčením na:
01422 281505 alebo emailom: help.2quit@swyt.nhs.uk
 Tiež sa s tým môžete obrátiť na svojho lekára, pôrodnú
sestru, navštevujúceho zdravotníka, rodinnú sestru,
praktickú sestru alebo lekárnika

Kľúčové fakty/rady, o ktoré sa
podeľte a predajte iným
Alkohol
 Pitie počas tehotenstva môže poškodiť ešte nenarodené
dieťa
 Keď pijete, alkohol prechádza z krvi cez placentu do
vášho dieťaťa
 Najlepšie je počas tehotenstva a keď sa pokúšate
otehotnieť nepiť vôbec
 Čím viac pijete, tým viac škody môžete spôsobiť svojmu
nenarodenému dieťaťu

Vyhýbajte sa
látkam, ktoré
môžu uškodiť
vám a vášmu
dieťaťu

Lieky
 Niektoré lieky, včítane bežne dostupných liekov proti bolesti
a niektorých „prírodných“ liečiv, môžu poškodiť zdravie
dieťaťa, niektoré sú bezpečné
 Predtým, ako zoberiete akékoľvek liečivo, poraďte sa so
svojím lekárom, pôrodnou sestrou alebo lekárnikom
Látky bez predpisu
 Nelegálne látky (pouličné drogy), ako sú marihuana, extáza,
kokaín a heroín, môžu poškodiť vaše dieťa. Ak užívate
nejakú z týchto látok, je dôležité, aby ste sa ihneď obrátili na
váš tím pre materstvo, ktorý vám poradí a podporí vás, aby
ste mohli prestať s užívaním. Môžu vás tiež odporučiť na
dodatočnú podporu
Mladiství
 :Mladiství do veku 21 rokov sa môžu o pomoc obrátiť na
Lifeline Branching Out, dôverné služby pre alkohol a drogy
pre mladistvých v Calderdale na číslo 01422 510000
Bezpečný spánok
 Nespite na jednej posteli so svojím dieťaťom, najmä ak ste
pili alkohol alebo brali drogy
 Nikdy so svojím dieťaťom nespite na gauči alebo v kresle
 Najbezpečnejšie miesto pre spánok vášho dieťaťa je počas
prvých šiestich mesiacov v pozícii na chrbte, v detskej
postieľke, vo vašej izbe

Chcete viac
informácií a rád?
Ak máte obavu
ohľadne svojho pitia,
obráťte sa na svoju
pôrodnú sestru alebo
skontaktujte služby pre
zneužívanie substancií
v Calderdale na čísle
0800 328 6397 alebo
01422 397300 pre
dôverné poradenstvo
a podporu
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Buďte si vedomí
genetiky
Chcete viac informácií
a rád?
Obráťte sa na svojho
lekára

Kľúčové fakty/rady, o ktoré sa
podeľte a predajte iným
Koho sa to týka?
 Rodiny zo všetkých komunít môžu trpieť genetickými

poruchami
 Dnes už vieme o génoch viac ako predtým, preto je

správne, že máme prístup k informáciám a službám, keď
ich potrebujeme
 S génmi je spojených mnoho zdravotných problémov, ale v
prípade zdravia detí sú obzvlášť závažné problémy
spôsobené recesívnymi génmi
 Bežnými príkladmi takýchto prípadov sú cystická fibróza,
kosáčikovitá anémia, talasémia a niektoré neurologické a
metabolické poruchy
Recesívne poruchy
 Poruchami spôsobenými recesívnymi génmi sú viac
ohrozené manželstvá medzi príbuznými, napríklad medzi
bratrancom a sesternicou, pretože je väčšia
pravdepodobnosť, že obaja nesú rovnaký gén
 Je dôležité uviesť, že väčšina detí narodených medzi
príbuznými je zdravých a bez poškodenia, ale deti narodené
rodičom s rovnakým recesívnym génom majú väčšie riziko,
že sa narodia s nejakou dedičnou poruchou a niektoré
zriedkavé prípady môžu byť aj smrteľné
 Ak si myslíte, že vaše dieťa alebo dieťa z okruhu vašich
príbuzných by mohlo mať prejavy nejakej dedičnej poruchy,
obráťte sa na svojho lekára
Informované rozhodnutie
 Váš lekár vám pomôže vyhodnotiť riziká a v prípade potreby
vás odporučí ku génovému poradcovi
 Génový poradca vám podá ucelenejší obraz o vašom riziku
genetického problému a poradí vám možnosti riešenia
 Genetika má dopad na nás všetkých; čím lepšie chápeme, o
čo ide a možné riziká, tým lepšie môžeme urobiť
informované rozhodnutie
Informácie online
Užitočné stránky pre bližšie informácie sú aj:
www.nhs.uk/conditions/genetics
www.geneticalliance.org.uk
www.cafamily.org.uk
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Kľúčové fakty/rady, o ktoré sa podeľte
a predajte iným

Pomoc s bývaním
a financiami

Bývanie v teplej a bezpečnej domácnosti pomáha vývinu
dieťaťa
Zveľaďte si svoj domov
 Pomoc so všeobecnou údržbou domácnosti a opravami je
dostupná cez služby Council's Home Improvement Service
 Ak bývate v súkromne prenajímanom ubytovaní a máte
výhrady voči štandardu vašej domácnosti, zavolajte Council's
Environmental Health Team
 Ak sa chcete informovať o tom, ako mať doma teplejšie a
ušetriť na kúrení, skontaktujte Housing Energy Action Team –
existujú schémy, ktoré sú zadarmo alebo zľavnené
 Ak ste bez domova alebo vám hrozí strata domova,
skontaktujte Housing Option Team
 Ak potrebujete viac informácií o hore uvedených službách,
skontaktujte Calderdale Council na 0845 245 6000 alebo
navštívte: www.calderdale.gov.uk/housing
Poškodené plynové spotrebiče môžu spôsobiť otravu
plynom
 Môžete mať nárok na bezplatnú každoročnú kontrolu plynu.
Skontaktujte svojho dodávateľa plynu alebo HomeHeat na
0800 336699
 Alarmy upozorňujúce na oxid uhoľnatý sú zadarmo dostupné
na Council's Customer First Centres – volajte: 0845 245 6000
a zistite ich dostupnosť
Prístup k financovaniu, ktoré si môžete dovoliť
 Vyhnite sa pôžičkám s vysokými úrokmi tým, že sa pridáte ku
credit union
 Calderdale Credit Union v Northgate v Halifaxe môžete
kontaktovať na: 01422 393106 alebo emailom:
enquiries@calderdalecreditunion.co.uk
Máte problémy s peniazmi? Vyhľadajte pomoc a radu
 Ak máte problémy s dlhmi alebo iné finančné ťažkosti, môžete

dostať radu zadarmo na úrade pre poradenstvo občanom
Citizens' Advice Bureau. Zavolajte na 01422 842848 alebo
zistite najbližšiu pobočku na stránke
www.calderdalecab.org.uk
 Ak máte nízky príjem a dostávate nejaké príspevky alebo
máte úľavy z daní, mohli by ste dostať Sure Start Maternity
Grant, ktorý vám pomôže s výdavkami v materstve a
starostlivosti o dieťa. Pre radu sa obráťte na svoju pôrodnú
sestru alebo podporného pracovníka pre rodinu vo vašom
detskom centre

Ďalšie informácie
ohľadne dlhov a
príspevkov
Bezplatné
poradenstvo v otázke
dlhov od National
Debtline na:
0808 808 4000
Zistite si viac o
príspevkoch na
vládnej linke pre
oblasť príspevkov:
0800 882 200
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Zaistite svojmu
dieťaťu bezpečie

Chcete sa
dozvedieť viac o
tom, ako zabrániť
úmrtiu
dieťaťa v
postieľke?
Navštívte stránku
www.fsid.org.uk
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Kľúčové fakty/rady, o ktoré sa
podeľte a predajte iným
Zdravé deti
Dajte svojmu dieťaťu dobrý štart do života tým, že
budete zdravo jesť, nebudete piť alkohol a nebudete
fajčiť
Ochrana pred infekciou
Dojčenie chráni vaše dieťa pred infekciami a chorobami.
Čím dlhšie dojčíte, tým dlhšie trvá ochrana a pozitívny efekt
Zaistite, aby vaše dieťa dostalo svoje očkovania včas
Bezpečnosť pri jedle
Buďte pri svojom dieťati, kým prijíma potravu, pre prípad, že
by sa začalo dusiť
Dojčatá a malé deti sú zvlášť zraniteľné voči baktériám, ktoré
môžu spôsobiť otravu z jedla. Pred prípravou jedla si
dôkladne umyte ruky
Bezpečnosť pri spaní
Zabráňte možnosti úmrtia v postieľke tým, že dieťa uložíte k
spánku na chrbát
Dajte pozor, aby vášmu dieťaťu nebolo príliš teplo. Vyhnite
sa prílišným pokrývkam, nechajte mu hlavičku nezakrytú a
teplota v miestnosti, kde spí, by nemala presiahnuť 18°C
Najbezpečnejšie miesto na spanie pre vaše dieťa je počas
prvých šiestich mesiacov v detskej postieľke s vami v izbe
Bezpečnosť doma a pri cestovaní
Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru vo vani, v posteli, na
gauči, alebo na prebaľovacom stolíku
V aute používajte autosedačku a doma bezpečnostnú
výbavu. Pracovník pre kontakt s rodinou z vášho detského
centra vám môže pomôcť zariadiť bezplatnú kontrolu
bezpečnosti v domácnosti a zabezpečiť bezpečnostnú
výbavu za znížené ceny
Protipožiarne kontroly domácnosti a poplašné zariadenia na
prítomnosť dymu sú dostupné cez služby Fire & Rescue
Services. Volajte na 0800 587 4536
Pamätajte...
Ak máte pocit, že to už nezvládate, čo najskôr vyhľadajte
pomoc. Obráťte sa na priateľa, svojho navštevujúceho
zdravotníka, rodinnú zdravotnú sestru alebo na vášho lekára

Kľúčové fakty/rady, o ktoré sa
podeľte a predajte iným

Detské centrá
pre rodiny s
malými deťmi

Detské centrá v Calderdale a mnohé komunitné centrá
vám budú vedieť pomôcť ohľadne všetkých informácií v
tejto brožúrke. Obzvlášť vítané sú deti do 5 rokov, budúci
rodičia a ich rodiny. Tieto centrá predstavujú ústredné
miesta, kde vy a vaše deti môžete prísť a dostať radu
ohľadne:
 Starostlivosti o dieťa
 Výchovy v skorom veku
 Podpory pre rodinu a rodičovstvo
 Zdravotných služieb
 Poradenstva o zamestnaní

Detské centrá a komunitné skupiny môžu pomôcť s mnohými
aspektmi tehotenstva a opatery malého dieťaťa, ako sú zdravé
stravovanie, dojčenie, skoncovanie s fajčením, mentálne
zdravie, bezpečnosť v domácnosti a veci súvisiace so
všeobecným blahom rodiny
Starostlivosť o choré dieťa
Zdravotné služby sú zadarmo. Zaregistrujte svoje dieťa u
všeobecného lekára čo najskôr po jeho narodení. Ak
potrebujete pomoc pri hľadaní všeobecného lekára, volajte
na služby pre pacientov na čísla: 01484 464399/4403/4398
Váš lekárnik vám môže pomôcť, ak je vaše dieťa mierne
choré; v ostatných prípadoch kontaktujte svojho obvodného
lekára
Opýtajte sa svojho lekára na „kartu pre bežné ochorenia“,
ktorá vám umožní vyberať lieky ako aracetamol priamo z
lekárne bez poplatku a bez toho, aby ste potrebovali predpis
Ak má vaše dieťa príznaky vážnejšej choroby, skontaktujte
svojho praktického lekára, alebo služby praktického lekára
mimo pracovných hodín, alebo s ním choďte priamo na
pohotovosť v najbližšej nemocnici
Ak potrebujete zistiť, aké zdravotné služby sa nachádzajú vo
vašom okolí, navštívte stránku: www.nhs.uk

Zistite, čo sa deje v
centre blízko vás a
zavolajte na služby
pre informácie
rodinám na:
01422 392576
alebo navštívte:
fis@calderdale.gov.uk

Väčšina kliník praktických lekárov zaujíma veľmi podporujúci
postoj voči rodičom s malými deťmi. Veľa z nich zoberie dieťa
aj bez objednania alebo poskytne radu po telefóne.
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Užitočné čísla
pre ďalšie
informácie

Poradenské centrá: nájdite vaše najbližšie poradenské
centrum na 01422 842848 alebo na
www.calderdalecab.org.uk
Školiace a zamestnanecké poradenstvo:
Práca v Calderdale a Kirklees:
www.workabout.org.uk
Mestský úrad Calderdale:
www.calderdale.gov.uk/employment/training/skills-development
kariérové poradenstvo - National Careers Service:
www.nationalcareersservice.direct.gov.uk
Príspevky: radu dostanete na čísle: 0845 245 8000
Partnerstvo rodinných zdravotných sestier v Calderdale:
01422 249721
Navštevujúci zdravotníci v Calderdale: 01422 307336
Podporná linka pomoci pre dojčenie:
07920 466660 (miestna)
0300 100 0212 (národná)
Domáce násilie:
podpora na čísle 01422 323339
Informačná podpora pre rodiny:
zistite, čo je dostupné na čísle 01422 392576
Možnosti NHS: Poradenstvo v tehotenstve a starostlivosti o
dojča: www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby
Priamo na NHS: 0845 4647. Od apríla 2013 volajte 111
Polícia: nové číslo na políciu (nie pohotovostné) je: 101
Relate:
vzťahové a individuálne poradenstvo: 01422 354 354
Samaritáni: 24-hodinová telefonická linka pre pomoc s
depresiou, stresom a pri sklonoch k samovražde: 01422 349349
Podpora, keď chcete prestať fajčiť:
01422 281505, email: help.2quit@swyt.nhs.uk

Pre viac výtlačkov volajte: 01422 397340
alebo email: healthresources@swyt.nhs.uk
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Ďakujeme Public Health v NHS Bradford a Airedale
za ich pomoc pri vytváraní tejto brožúrky
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