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Iniţiativa de sănătate North Kensington: Cum vă poate
ajuta NHS în urma incendiului de la Grenfell Tower
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Dvs. sau o persoană cunoscută dvs. poate să fi fost afectată de incendiul de la
Grenfell Tower din luna iunie.
În urma unui incident precum cel de la Grenfell Tower, mulţi dintre cei afectaţi vor avea nevoi
mai mari de îngrijire medicală, precum şi preocupări legate de sănătatea familiei şi
prietenilor. Această broşură descrie asistenţa medicală mentală şi fizică disponibilă din
partea NHS şi modalităţile în care vă puteţi ajuta singuri starea de bine.

Impactul traumelor
Dacă aţi fost afectat de incendiu, este foarte posibil să vă confruntaţi cu traume. Este posibil
să resimţiţi depresie, amorţeală, furie, confuzie, anxietate, teamă sau epuizare.
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Unele persoane vor constata că nu vor înceta niciodată să retrăiască ceea ce au văzut,
mirosit, zgomotele auzite sau cum s-au simţit în ziua respectivă. Acest fenomen se numeşte
flashback (retrăiri intense şi uneori repetate ale unui eveniment traumatizant). Flashbackurile vă pot face să retrăiţi experienţa din nou şi din nou, făcând dificil să vă controlaţi
gândurile şi sentimentele.
În urma unei traume, mintea vă poate juca feste. Vă puteţi pierde concentrarea şi uita la ce
vă gândeaţi sau chiar unde vă aflaţi. Puteţi avea de asemenea coşmaruri.
Traumele pot lua forme multiple. Nu există un mod corect sau incorect de a te simţi după un
incident major cum este un incendiu. Oricum v-aţi simţi, NHS este aici pentru a vă ajuta.

Cum vă poate ajuta NHS
Consultaţi medicul de familie
Medicul de familie poate accelera programarea şi vă poate oferi posibilitatea de a discuta
despre propria sănătate cu un profesionist experimentat, ce vă cunoaşte istoricul medical.
Medicii de familie pot aranja programări mai lungi pentru persoanele afectate de incendiu.
Veţi avea timp suficient pentru a discuta despre toate experienţele dvs.
Dacă nu sunteţi înregistrat la un medic de familie, aflaţi cum puteţi face acest lucru online la
www.nhs.co.uk sau personal, la cel mai apropiat cabinet. Nu aveţi nevoie de document de
identitate sau de dovada domiciliului pentru a vă înregistra. Dacă aveţi nevoie de ajutor
pentru a completa formularele, scrieţi-ne la grenfell.response@nhs.net.
Pe spatele acestei broşuri găsiţi o listă de cabinete disponibile.

Simţiţi nevoia să vorbiţi cu cineva?
Sunaţi sau scrieţi un e-mail la linia de asistenţă urgentă a NHS
Pentru toţi cei care au nevoie de ajutor urgent emoţional şi psihologic, există o linie gratuită
de asistenţă telefonică nonstop a NHS local. Serviciul este confidenţial şi nu trebuie să vă
dezvăluiţi datele personale. Serviciul este disponibil la numărul de telefon 0800 0234 650
sau prin e-mail la cnw-tr.SPA@nhs.net în orice zi şi la orice oră, inclusiv la sfârşit de
săptămână şi pe durata sărbătorilor legale. Doar spuneţi operatorului că sunteţi victimă a
incendiului de la Grenfell Tower şi acesta se va asigura că vi se oferă rapid asistenţa
adecvată.

Asistenţa în caz de traumă, inclusiv autorecomandarea
Există un serviciu gratuit şi confidenţial NHS pentru copiii şi adulţii care au fost afectaţi de
către incendiul de la Grenfell Tower. Acesta asigură asistenţă dvs. sau copiilor dvs. dacă vă
simţiţi traumatizaţi, dacă nu puteţi dormi, dacă aveţi amintiri negative sau retrăiţi brusc
imagini de la dezastru, dacă resimţiţi anxietate, stres sau sunteţi îngrijoraţi. Există şi un
program comprehensiv de triere pentru a identifica persoanele care pot suferi de sindromul
de stres posttraumatic (PTSD). Vă puteţi autorecomanda la: www.take-time-to-talk.com.

Servicii pentru copii
Din luna iunie, echipele noastre lucrează strâns cu şcolile şi familiile pentru a oferi asistenţă
psihologică copiilor şi adolescenţilor. Acest serviciu se numeşte CAMHS şi este acronimul
Serviciilor de Sănătate Mintală pentru Copii şi Adolescenţi. El poate include o evaluare
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pentru a vedea dacă prezentaţi semne de disconfort şi, în caz afirmativ, vă putem
recomanda serviciul corespunzător. CAMHS acceptă trimiteri de la specialiştii în medicină
(inclusiv medici de familie), şcoli, colegi, însă şi de la familiile sau tutorii dvs. Puteţi să vă
recomandaţi şi singur, la numărul de telefon: 0800 0234 650.

Ajutaţi-vă să fiţi bine
NHS vă recomandă insistent să contactaţi unul dintre serviciile de mai sus dacă
experimentaţi semne de traumă descrise în această broşură. Totuşi, dacă nu vă simţiţi
pregătiţi să o faceţi, există lucruri pe care le puteţi face singuri, testate clinic, pentru a vă
uşura aceste simptome.

Respiraţi şi număraţi
Dacă vă cuprinde panica sau aveţi un flashback, încercaţi să vă concentraţi pe inspiraţie şi
expiraţie, după care număraţi până la cinci. Unele persoane consideră numărarea obiectelor
- de exemplu, numărând un obiect puteţi vedea că acesta este roşu - foarte liniştitoare.

Identificaţi-vă declanşatoarele
Sunetele, imaginile şi mirosurile sunt elemente declanşatoare uzuale pentru creierul dvs.
atunci când procesează o traumă. Păstrarea unui jurnal cu propriile sentimente vă poate
permite să stabiliţi modele şi să identificaţi în avans evenimentele care vă pot declanşa
atacuri de panică sau supărare. Dacă le observaţi de timpuriu, vă va fi mai uşor să le faceţi
faţă. De exemplu, puteţi realiza că trecând regulat pe lângă un loc vă pierdeţi concentrarea,
deveniţi anxios sau retrăiţi incendiul ca şi cum s-ar petrece atunci pe loc. Dacă sunteţi
pregătiţi pentru aceste sentimente veţi putea face ca simptomele să nu mai fie atât de
copleşitoare.

Păstraţi-vă cumpătul
Persoanele ce experimentează traume au moduri diferite de a-şi păstra cumpătul. Unii
poartă cu sine un obiect familiar sau se concentrează pe un obiect din apropiere ce le
păstrează mintea în prezent. Poate fi ceva foarte simplu, ca o bijuterie, un ceas, un breloc,
un pix sau un spinner. Daţi-vă voie să vă pese de propriile nevoi. Acordaţi-vă timp pentru a
vedea filmul preferat, pentru a asculta muzică familiară, pentru a citi o carte liniştitoare, benzi
desenate sau o revistă şi aduceţi-vă singuri aminte că acum sunteţi în siguranţă.

Echipa de teren
Treaba echipei de teren este să ducă specialiştii NHS acolo unde este nevoie de ei. Ei vin
din uşă în uşă, dar pot fi găsiţi şi la Biserica Metodistă Notting Hill, 240 Lancaster Rd, Londra
W11 4AH, între 23.00 şi 8.00 şi între 10.00 şi 20.00 la The Curve, 10 Bard Road, W10 6TP.
Echipa este aici pentru a ajuta prin acordarea de instruire şi asistenţă voluntarilor, a
răspunde la preocupările vecinilor, familiilor şi prietenilor şi clinicilor, precum şi pentru a
adapta clinicile la nevoile locale. Aceştia sunt disponibili la cerere prin apelarea numărului
020 8962 4393 sau după un e-mail la grenfell.response@nhs.net.
Echipa vine cu plăcere la orice sesiuni de grup sau poate organiza întâlniri pe teme
specifice, dacă preferaţi acest lucru.

Dacă ştiţi pe cineva cu risc de suicid
Dacă observaţi că o persoană apropiată se luptă să facă faţă sau chiar are tendinţe de
suicid, contactaţi linia permanentă de asistenţă medicală mintală specializată la numărul de
telefon 0800 0234 650 sau rugaţi persoana afectată să sune. Dacă există o nevoie urgentă,
operatorii de la telefon se vor asigura că obţineţi rapid ajutorul de care aveţi nevoie. Nu toată
lumea are nevoie de asistenţă medicală mintală specializată - unele persoane nu au nevoie
decât de ajutor practic, iar altele doar de o persoană cu care să stea de vorbă. Samaritenii
sunt disponibili nonstop şi pot fi contactaţi confidenţial şi gratuit la 116 123.
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Sănătatea dvs. fizică
Asistenţa respiratorie
Serviciul Englez de Sănătate Publică continuă să monitorizeze calitatea aerului în jurul
turnului Grenfell şi raportează încă un risc scăzut pentru sănătatea oamenilor ca urmare a
aerului poluat. Puteţi consulta aceste rapoarte la www.gov.uk.
Totuşi, puteţi fi încă îngrijoraţi că incendiul v-a afectat respiraţia sau aveţi preocupări
suplimentare dacă suferiţi deja de o boală a aparatului respirator, cum ar fi astmul.
Problemele de respiraţie pot fi agravate de stres şi traumă.
Dacă sunteţi îngrijoraţi, vă puteţi face o programare la medicul de familie, care vă poate
evalua şi, dacă este cazul, trimite la o clinică specializată pe afecţiuni respiratorii şi care
tratează deopotrivă adulţi şi copii. NHS îi va urmări pe toţi cei afectaţi de incendiu, astfel că
nu va trebui să aşteptaţi mai mult de 14 zile după ce aţi primit trimiterea. Informaţii
suplimentare şi sfaturi privind problemele respiratorii găsiţi la www.grenfell.nhs.uk.

Ajutaţi-vă să fiţi bine
NHS este întotdeauna disponibil dacă aveţi nevoie de ajutor. Există însă o serie de afecţiuni
şi leziuni pe care le puteţi trata singuri, cum ar fi mici tăieturi, dureri de cap, tuse, răceală sau
o aşchie în deget. Fiţi pregătiţi şi păstraţi acasă o trusă de prim ajutor completă.
Totodată, este foarte important să vă ocupaţi de starea dvs. generală de sănătate. Trebuie
să mâncaţi regulat şi să faceţi mişcare. Dacă sunteţi fumător, ar trebui să vă gândiţi să vă
lăsaţi cu ajutorul serviciului Kick It. Pentru a accesa serviciile sau pentru a afla mai multe,
trimiteţi un e-mail la s.smoking@nhs.net, sunaţi la 020 3434 2500 sau vizitaţi site-ul web:
www.kick-it.org.uk. Dacă beţi, asiguraţi-vă că respectaţi nivelurile recomandate de alcool
zilnic.
Dacă aţi fost afectat de către incendiul de la Grenfell Tower, este important să menţineţi
permanent contactul social, să vă respectaţi programările medicale şi să nu vă fie teamă să
cereţi ajutor.

Vaccin antigripal gratuit
Extindem vaccinarea anuală antigripală la toţi rezidenţii din Grenfell Tower şi cartierele
învecinate. Cabinetul local de medicină de familie sau farmacia locală vi le pune la dispoziţie
şi îi puteţi contacta direct. Pentru persoanele nedeplasabile sau relocate, contactaţi
dispensarul local sau asistentul medical desemnat pentru a vă ajuta să beneficiaţi de vaccin.

Boli preexistente
Pe lângă efectele incendiului, este posibil să suferiţi deja de anumite boli, cum ar fi demenţa,
diabetul sau alte probleme de sănătate fizice sau mintale. Este important să discutaţi cu
medicul de familie ce fel de măsuri de asistenţă suplimentară necesitaţi şi să întrebaţi ce
organizaţii din sectorul de voluntariat sau de caritate ar putea ajuta.
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Alte servicii de asistenţă disponibile
Site web şi aplicaţie dedicate
Există un loc unde puteţi găsi ajutor concentrat, anume noul nostru site web de intervenţie.
Acesta conţine informaţii importante cu privire la sănătatea şi bunăstarea fizică şi
emoţională, detalii despre evenimente, ştiri legate de sănătate şi linkuri spre alte resurse
disponibile. Adresa este www.grenfell.nhs.uk.
În iarna anului 2017 se va lansa o versiune tip aplicaţie a site-ului web pentru acces rapid,
facil de pe dispozitivele mobile, destinată persoanelor care doresc să citească informaţiile şi
când sunt în mişcare.

Asistenţa în cazul pierderii cuiva drag
Durerea este un proces natural ca urmare a pierderii unei persoane iubite, însă poate fi
devastatoare. Dacă dvs. sau un cunoscut aţi pierdut un prieten sau o persoană iubită şi doriţi
să vorbiţi despre asta, Cruse Bereavement Care vă oferă asistenţă. Cruse oferă suport
adulţilor, tinerilor sau copiilor în cadrul unor întâlniri faţă în faţă, telefonice, prin e-mail sau
prin site-ul web. Linia lor de asistenţă telefonică gratuită este 0808 808 1677, fiind
disponibilă de luni până vineri între orele 9.30 şi 17.00 (exceptând sărbătorile legale), cu
program prelungit până la 20.00 marţea, miercurea şi joia. Îi puteţi contacta şi prin e-mail, la
helpline@cruse.org.uk .

Asistenţa disponibilă de la Royal Borough of Kensington and Chelsea (RBKC)
Echipa de Asistenţă pentru Grenfell asigură un punct de acces unic la serviciile şi asistenţa
disponibile de la RBKC. Echipa lucrează pentru a rezolva şi direcţiona solicitările la cele mai
potrivite colective şi se asigură că rezidenţii beneficiază de ajutorul de care au nevoie.
Programul de lucru principal este zilnic între orele 8.00 şi 20.00, însă serviciul de urgenţă
este disponibil şapte zile pe săptămână, în afara orelor de program, pentru situaţiile
speciale. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 020 7745 6414, trimiteţi un e-mail la
careforgrenfell@rbkc.gov.uk sau vizitaţi www.rbkc.gov.uk/newsroom/care-grenfell.

Servicii de traducere
Dacă aveţi nevoie de translator atunci când apelaţi la un serviciu NHS (respirator, în teren
sau tratament PTSD de exemplu), acesta vă va fi oferit personal, dacă ne anunţaţi în avans,
sau telefonic dacă vă prezentaţi inopinat. Şi medicul dvs. de familie poate rezerva un
serviciu de translator pentru dvs.

Asistenţa permanentă
NHS ştie că veţi avea nevoie de asistenţă timp de mai mulţi ani şi dorim să lucrăm împreună
pentru a ne asigura că venim în întâmpinarea nevoilor dvs.
Ceea ce ne spuneţi ne ajută să ne adaptăm serviciile.
Pentru a ne transmite opinia dvs. sau dacă aveţi întrebări sau preocupări, sunaţi-ne la 020
3350 4224 sau contactaţi-ne prin e-mail la grenfell.response@nhs.net
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Cabinete la care vă puteţi înscrie la un medic de familie
Foreland Medical Centre
188 Walmer Road
Londra W11 4EP
Tel.: 020 7727 2604
www.forelandmedical.co.uk

Colville Health Centre
51 Kensington Park Road
Londra W11 1PA
Tel.: 020 7727 4592
www.colvillehealthcentre.co.uk

The Practice Beacon
111-117 Lancaster Road
Londra W11 1QT
Tel.: 020 7985 9900
www.thepracticebeacon.nhs.uk

The Portland Road Practice
16 Portland Road
Londra W11 4LA
Tel.: 020 7727 7711
www.portlandroadsurgery.nhs.uk

Notting Hill Medical Centre
14 Codrington Mews
Londra W11 2EH
Tel.: 020 7727 5800
www.nottinghillgp.co.uk

Exmoor Surgery St Charles Centre for Health
and Wellbeing
Exmoor Street
Londra W10 6DZ
Tel.: 020 8962 5166
www.exmoorsurgery.nhs.uk

Portobello Medical Centre
14 Codrington Mews
Londra W11 2EH
Tel.: 020 7727 2326
www.portobellomedicalcentre.co.uk
St Quintin Health Centre
St Quintin Avenue
Londra W10 6NX
Tel.: 020 8960 5677
www.stquintinhealthcentregppractice.co.uk/

Barlby Surgery St Charles Centre for Health and
Wellbeing
Exmoor Street
Londra W10 6DZ
Tel.: 020 8962 5100
Dr Razak
The Golborne Medical Centre
12-16 Golborne Road
Londra
Greater London W10 5PE
Tel.: 020 8964 4801
www.golbornemedical.nhs.uk/

North Kensington Medical Centre
St Quintin Avenue
Londra W10 6NX
The Golborne Medical Centre
Tel.: 020 8969 5151
12-14 Golborne Road
www.northkensingtonmedicalcentre.nhs.uk Londra
Greater London W10 5PG
Tel.: 020 8969 2058
www.golbornemedical-drramasamy.co.uk
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Păstraţi la îndemână cardul
şi datele noastre de contact,
pentru situaţiile când veţi
avea nevoie de ele.

Echipa de Intervenţie NHS
Date de contact:
Telefon: 0800 0234 650
E-mail: cnw-tr.SPA@nhs.net
Site web: www.grenfell.nhs.uk

Folosiţi acest spaţiu pentru numere de telefon importante sau notiţe pe
care doriţi să le păstraţi.
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Dacă aveţi întrebări sau feedback cu privire la această broşură sau dacă doriţi
o copie cu caractere mai mari sau în altă limbă, sunaţi la 020 3350 4224 sau
trimiteţi un e-mail la grenfell.response@nhs.net

Cereţi ajutor dacă observaţi semnele de
mai jos la dvs. sau la un cunoscut:
• Schimbări de comportament
• Izolare
• Aspect preocupat sau îngrijorat
• Probleme de somn
• Dacă spune lucruri îngrijorătoare

NHS
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NHS West London CCG
Site web: www.grenfell.nhs.uk
E-mail: grenfell.response@nhs.net
Tel.: 020 3350 4224
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