Īslaicīgas izmaiņas
neatliekamās
palīdzības darba laikā
Darba laiks no 08:00 līdz 18:30, 7 dienas
nedēļā
Neatliekamā palīdzība
Grantham and District Hospital
www.ulh.nhs.uk

No trešdienas, 2016. gada 17. augusta, Granthamas neatliekamās
palīdzības nodaļas darba laiks būs no 08:00 līdz 18:30, 7 dienas
nedēļā.
Lēmums par īslaicīgām darba laika izmaiņām ir saistīts ar pieejamo
ārstu skaitu Linkolnā un Bostonā, kā arī ar pieaugošo pieprasījumu
pēc neatliekamās palīdzības dienesta pakalpojumiem. Mums
pietrūkst ārstu, lai nodrošinātu trīs mūsu neatliekamās palīdzības
nodaļu darba laiku 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Šis plāns
palīdzēs nodrošināt pakalpojumu sniegšanu visā Linkonšīrā.

Ar mērķi koncentrēt mūsu ierobežotos medicīniskos resursus un
sniegt atbalstu mūsu aizņemtākajām nodaļām Linkolnā un Pilgrimā,
diemžēl, mums ir jāsamazina Granthamas neatliekamās palīdzības
nodaļas darba laiks. Tas nozīmē to, ka mēs spēsim nodarbinātu
mūsu personālu maiņās vietās, kur viņi ir visvairāk nepieciešami un
nodrošināt drošu medicīniskās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Mēs ieviesām EMAS pakalpojumu (neatliekamās medicīniskās
palīdzības konsultāciju dienests), ārpus darba laika dienestu un mūsu
neatliekamās palīdzības diagnosticēšanas dienestu, lai aprūpētu
maksimālo pacientu skaitu Granthamas slimnīcā pēc plkst. 18:30.
Tas nozīmē to, ka daži no neatliekamās palīdzības dienesta
pacientiem tiks nogādāti Granthamas slimnīcā pēc darba laika.
Nopietnās ārkārtas situācijās cilvēkiem ir jāzvana pa tālruni 999.

Sniegsim neatliekamo
palīdzību tiem, kam tā
tiešām ir nepieciešama
Nobrāzts celis
Klepus vai
saaukstēšanās
Sāpošs kakls
Slikta pašsajūta
Neziniet, ko darīt
Steidzami
nepieciešams
padoms

Pārliecinieties par to, ka jūsu
medikamentu skapītī ir pietiekami
daudz aptiekā pieejamo bezrecepšu
medikamentu.

Ja jums ir nepieciešams medicīnisks
padoms, bet tā nav ārkārtas situācija,
lai zvanītu 999.

Caureja
Iesnas
Galvassāpes

Lai saņemtu padomu par biežāk
sastopamajām slimībām un
medikamentiem to ārstēšanai.

Sāpes ausīs
Sāpes mugurā
Kakla infekcija

Ja esat saslimuši vai guvuši traumu, kas
nepāriet, apmeklējiet ģimenes ārstu. Ja
vēlaties saņemt ģimenes ārsta
konsultāciju ārpus darba laika, jūs varat
sazināties ar NHS 111.

Vienkārši izmežģījumi
Vienkārši sastiepumi
Griezumi
Slimības

Sāpes krūtīs
Apgrūtināta elpošana
Bērni jūtas ļoti slikti
Nopietna trauma

Maznozīmīgu traumu, slimību un sāpju gadījumā
apmeklējiet veselības aprūpes nodaļas: Ņūarkā
(Newark), Slīfordā (Sleaford), Spaldingā (Spalding) un
Linkolnā (Lincoln).
Lai uzzinātu vairāk par atrašanās vietām, apmeklējiet
www.nhs.uk

Nopietnu vai dzīvībai bīstamu veselības
problēmu gadījumā, kad ir nepieciešama
neatliekamā medicīniskā palīdzība, jums tuvākās
nodaļas atrodas: Notingemā (Nottingham),
Linkolnā (Lincoln) un Pīterboro (Peterborough).

Lūdzu, zvaniet pa tālruni 999.

Padomājiet divreiz pirms vērsties pēc neatliekamā
medicīniskās palīdzības – ja tas nav nopietni
vai neapdraud dzīvību, jums nav jābūt
neatliekamās palīdzības nodaļā.
Daudzas slimības var ārstēt, apmeklējot jums tuvāko
aptieku, piezvanot pa tālrunis NHS 111, apmeklējot
ģimenes ārstu darba laikā vai ārpus tā, kā arī
apmeklējot traumu nodaļu slimnīcā vai veselības
aprūpes centrā.
Laikā no plkst. 18:30 līdz 08:00, ja jums ir
nepieciešama ar veselības aprūpi saistīta
konsultācija, sazinieties ar NHS 111.

Trasts nodrošina to, ka šī pakalpojuma sniegtā informācija tiek
sniegta precīzi un objektīvi.
Ja vēlaties saņemt šo informāciju citā valodā, drukātu ar lieliem
burtiem, audio formātā (CD vai kasete) vai Breila rakstā, lūdzu,
nosūtiet e-pastu mūsu sabiedrības atbalsta komandai uz adresi
patient.experience@ulh.nhs.uk vai zvaniet pa tālruni 01476
464560.
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