
With all the different ways to access health services, it 
can be confusing to know the best place to go.

Our guide can help you make the right choice.

Potrzebujesz kolejnej 
dawki doustnych  
środków antykon-
cepcyjnych?

Teraz możesz łatwo zamówić 
następny zapas bezpośrednio u 
niektórych z naszych lokalnych 
farmaceutów.
Więcej informacji znajdziesz na  
stronie www.england.nhs.uk/
pharmacycontraception/ lub 
po zeskanowaniu kodu QR.

Powiedz nam, co myślisz o tej usłudze.

To jest usługa pilotażowa. Mamy nadzieję, że pomoże ona w 
podejmowaniu decyzji związanych z przyjmowaniem tabletek 
antykoncepcyjnych. Zamiast czekać na wizytę u lekarza pierwszego 
kontaktu, możesz w dogodnym momencie odwiedzić pobliską aptekę i 
uzyskać równoważną poradę eksperta.

Chcielibyśmy poznać Twoje doświadczenia związane z korzystaniem z 
naszych usług. Możesz nam powiedzieć, co się sprawdza, a co Twoim 
zdaniem moglibyśmy zrobić lepiej. Twoja opinia pomoże nam również 
ustalić, czy usługa ta powinna być dostępna dla szerszej grupy odbiorców. 

Farmaceuta poprosi o wypełnienie krótkiej ankiety SMS-owej. Udział jest 
dobrowolny, a odpowiedzi nie zostaną udostępnione farmaceucie.

Możesz również przekazać nam swoją opinię, wysyłając e-mail na adres 
england.pharmacyintegration@nhs.net



Jeśli stosujesz już doustne środki antykoncepcyjne możesz 
teraz uzupełnić swoje zapasy w niektórych z lokalnych aptek. 

To często wygodniejsze rozwiązanie niż umawianie wizyty u lekarza 
pierwszego kontaktu lub w poradni. Możesz wybrać dogodny 
termin, a sama usługa jest bezpłatna i poufna. 

Farmaceuta jest w stanie udzielić równie fachowej porady na temat 
przyjmowania środków antykoncepcyjnych co Twój lekarz  
pierwszego kontaktu. Możesz z nim porozmawiać w cztery  
oczy w prywatnym pomieszczeniu konsultacyjnym.

Na czym polega konsultacja?

Konsultację przeprowadzi wykwalifikowany farmaceuta. Zada Ci 
pytania, które normalnie zadaje lekarz pierwszego kontaktu. Może 
również wykonać pewne badania – takie jak pomiar ciśnienia tętniczego 
czy wagi oraz przeprowadzić wywiad lekarski.

Farmaceuta postara się rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości. Można mu 
na przykład powiedzieć o ewentualnych skutkach ubocznych stosowa-
nych środków antykoncepcyjnych. W razie wystąpienia jakichkolwiek 
skutków ubocznych, farmaceuta pomoże ustalić, jak sobie z nimi pora-
dzić, a w razie potrzeby, skieruje Cię do lekarza pierwszego kontaktu lub 
poradni zdrowia seksualnego w celu uzyskania dalszego wsparcia.

Czy mogę rozpocząć lub przejść na nową metodę 
antykoncepcji?

Na tym etapie pilotażu farmaceuta  
nie będzie mógł wydać innych środków  
antykoncepcyjnych – w tym celu musisz  
udać się do swojego lekarza pierwszego  
kontaktu lub poradni zdrowia seksualnego.

Kto może skorzystać z tej usługi i do której apteki 
mogę się udać?

Możesz skorzystać z tej usługi, jeśli: 

•  przyjmujesz już przepisany doustny środek antykoncepcyjny, 

•  potrzebujesz uzupełnić zapasy środków antykoncepcyjnych, 

•  chcesz wziąć udział w tym projekcie pilotażowym. 

Możesz otrzymać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub 
w poradni zdrowia seksualnego bądź po prostu udać się do apteki 
i porozmawiać z członkiem personelu na temat tej usługi. Niektóre 
apteki wymagają umówienia wizyty, a niektóre nie. Nie musisz 
wypełniać formularza zgłoszeniowego. Czas trwania konsultacji oraz 
okres oczekiwania pomiędzy konsultacją a otrzymaniem środków 
zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Farmaceuta zawsze służy 
pomocą i wsparciem.

Aby dowiedzieć się, które lokalne apteki oferują tę usługę i uzyskać 
więcej informacji, przejdź na naszą stronę: 
www.england.nhs.uk/pharmacycontraception/.

Czy informacje o moich problemach zdrowotnych zostaną  
przekazane mojemu lekarzowi pierwszego kontaktu?

Jeśli farmaceuta stwierdzi jakiekolwiek problemy zdrowotne, na przykład 
podwyższone ciśnienie tętnicze, porozmawia z Tobą o ewentualnym 
udostępnieniu tych informacji lekarzowi pierwszego kontaktu. Konsultacja 
jest poufna, więc farmaceuta nie skontaktuje się z lekarzem pierwszego 
kontaktu bez Twojej zgody.


