
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laikini Skubios 
pagalbos skyriaus 

darbo valandų 
pakeitimai 

 
Dirbame nuo 9.00 val. iki 18.30 val. 7 dienas per savaitę 
 

Skubios pagalbos skyrius 
Granthamo miesto ir rajono ligoninė 

www.ulh.nhs.uk 



Nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienio, Granthamo ligoninės 
Skubios pagalbos skyrius dirbs nuo 9.00 val. iki 18.30 val., 7 dienas 
per savaitę. 
 

 

Sprendimas laikinai pakeisti darbo valandas buvo priimtas todėl, kad 
trūksta gydytojų Linkolno ir Bostono ligoninėse, o taip padidėjo 
skubios pagalbos poreikis. Mes neturime pakankamai gydytojų, kad 
galėtume saugiai dirbti visuose trijuose Skubios pagalbos skyriuose 
24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Šis planas padės 
užtikrinti saugias paslaugas Linkolnšyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kad sutelktume savo ribotus medicininius išteklius bei padėtume 
labiausiai užimtuose skyriuose Linkolne ir Pilgrim, deja, turėjome 
sutrumpinti Granthamo Skubios pagalbos skyriaus darbo valandas. 
Tai reiškia, kad mes galėsime paskirti gydytojus ten, kur jų labiausiai 
reikia bei teikti saugias paslaugas. 

 

Po 18f30 val. mūsų paslaugas teiks EMAS – budinti tarnyba ne darbo 
valandomis bei mūsų skubios pagalbos vertinimo skyrius, kad būtų 
maksimaliai padidintas pacientų, kurie vis tik gali būti gydomi 
Granthamo ligoninėje, skaičius. Tai reiškia, kad kai kuriuos pacientus, 
kuriems reikalinga skubi pagalba, greitosios pagalbos automobiliu 
galima atvežti į Granthamo ligoninę nakčiai.  
Jei jums tikrai reikalinga skubi pagalba, skambinkite 999. 



Palikite Skubios pagalbos 
skyrių tiems, kuriems jis 

iš tikrųjų reikalingas. 
Nubrozdintas kelis  
Kosulys ar 
peršalimas 
Gerklės skausmas 

Įsitikinkite, kad jūsų vaistinėlėje 
yra nereceptinių medicininių 
priemonių. 

Prastai jaučiatės 
Nežinote, ką daryti 
Reikalingas 
patarimas 

Kai jums reikalingas medicinos 
darbuotojo patarimas, tačiau tai 
nėra skubus atvejis. 

Viduriavimas 
Sloga 
Galvos 
skausmas 

Konsultacijos esant įprastiniams 
negalavimams ar dėl vaistų, 
kuriais būtų galima gydytis. 

Ausies skausmas 
Nugaros skausmas 
Gerklės infekcija 

Jei skundžiatės dėl prastos savijautos po sužalojimo, 
kuris negerėja, užsiregistruokite pas gydytoją. Jei 
prastai pasijutote ne gydytojo darbo valandomis, 
galite apsilankyti pas budintį gydytoją paskambinę 
NHS (Nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybos) 
numeriu 111. 

Patempimas 
Išsisukimas 
Įpjovimai 
Susirgimai 

Jei jūsų sužalojimas, susirgimas ar 
negalavimas nėra sunkus, apsilankykite 
skyriuje: Newark, Sleaford, Spalding ir 
Linkolno sveikatos patikrinimo centre. 
Tikslius adresus rasite www.nhs.uk 

Skausmas krūtinės 
srityje  
Sunkumas kvėpuojant 
Labai prastai 
besijaučiantys vaikai 
Rimta trauma 

Jei būklė yra labai rimta ar net kyla pavojus 
gyvybe ir jums reikalinga pagalba Skubios 
pagalbos skyriuje, artimiausias yra: 
Notinghame, Linkolne ir Peterbore. 
Skambinkite 999. 



Gerai pagalvokite prieš kreipdamiesi į Skubios 
pagalbos skyrių – jei būklė nėra sunki arba nėra 

pavojaus gyvybei, jūsų čia neturėtų būti. 
 

Daugumą susirgimų galima lengvai išgydyti apsilankius 
vietos vaistinėje, paskambinus NHS numeriu 111, 
apsilankius pas vietos gydytoją, budintį gydytoją, 
atvykus į sveikatos priežiūros centrą ar Nedidelių 

sužalojimų skyrių. 
 
 

Jei jūs nerimaujate dėl sveikatos ir jums reikalinga 
medicinos darbuotojo konsultacija nuo 18.30 val. iki 

9.00 val. ryto, skambinkite NHS telefonu 111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šis Patikos fondas stengiasi užtikrinti, kad čia pateikiama informacija 

būtų tiksli ir objektyvi. 

Jei norėtumėte šią informaciją gauti kitomis kalbomis, dideliu 
šriftu, garso (CD ar kasetė) formatu ar Brailio raštu, parašykite 
elektroninį laišką Visuomenės grupei adresu 
patient.experience@ulh.nhs.uk arba skambinkite telefonu 
01476 464560. 
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