Tymczasowa zmiana
godzin przyjęć na
Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym
Od 08:00 do 18:30, 7 dni w tygodniu
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Grantham and District Hospital
www.ulh.nhs.uk

Od środy, 17 sierpnia 2016 r., Szpitalny Oddział Ratunkowy w Grantham
będzie czynny od 08:00 do 18:30, 7 dni w tygodniu.
Decyzja o tymczasowej zmianie godzin przyjmowania pacjentów została
zmieniona w związku z ograniczoną dostępnością lekarzy w Lincoln i
Boston, a także zwiększonym zapotrzebowaniem na zapewnianie nagłej
pomocy medycznej. Nie dysponujemy wystarczającą liczbą lekarzy, aby
bezpiecznie prowadzić każdy z naszych trzech Szpitalnych Oddziałów
Ratunkowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nasz plan pozwoli
zabezpieczyć usługi w całym Lincolnshire.

Aby możliwe było odpowiednie rozlokowanie ograniczonej ilości
dostępnego personelu medycznego oraz udzielenie wsparcia najbardziej
obłożonych oddziałów w Lincoln i Pilgrim, niestety jesteśmy zmuszeni
ograniczyć godziny przyjęć na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w
Grantham. Oznacza to, że możemy rozmieścić członków personelu
medycznego zmiana po zmianie i przydzielać ich tam, gdzie są oni
najbardziej potrzebni i gdzie mogą zapewniać bezpieczne wsparcie.
Po 18:30 dostępna będzie pomoc z ramienia EMAS, jednostki
zapewniającej usługi medyczne poza godzinami przyjęć, i zespół ds.
pomocy doraźnej, aby możliwie jak największa liczba pacjentów mogła
skorzystać z opieki medycznej w szpitalu Grantham Hospital. Oznacza
to, że w godzinach nocnych karetki pogotowania mogą w dalszym ciągu
przywozić do Grantham pacjentów wymagających nagłej pomocy.
W sytuacjach zagrażających życiu należy w pierwszej kolejności
zadzwonić pod 999.

Zostaw SOR dla tych,
którzy naprawdę
potrzebują nagłej opieki
Otarte kolano
Kaszel lub
przeziębienie
Ból gardła

Upewnij się, że w Twojej
domowej apteczce znajdują się
leki dostępne bez recepty.

Złe samopoczucie
Brak pewności, co
zrobić
Potrzeba pilnej
porady

Kiedy potrzebujesz porady
medycznej, ale nie jest to nagły
przypadek wymagający zgłoszenia
pod 999.

Biegunka
Katar
Ból głowy

Informacje na temat
powszechnych chorób i leków
stosowanych w ich leczeniu.

Ból ucha
Ból pleców
Infekcja gardła

Jeżeli cierpisz z powodu choroby lub urazy, a
doświadczane dolegliwości nie ustępują, umów się na
spotkanie z lekarzem rodzinnym. W przypadku, gdy
potrzebujesz pomocy poza godzinami przyjęć lekarza,
zadzwoń pod numer NHS 111.

Drobne naciągnięcia
Drobne
nadwyrężenia
Skaleczenia
Choroby

W przypadku drobnych urazów, chorób lub
dolegliwości możesz skorzystać z przychodni
niewymagających ustalania terminu wizyt, jakie
znajdują się w Newark, Sleaford, Spalding i Lincoln.
Pozostałe lokalizacje znajdziesz na stronie
internetowej www.nhs.uk.

Ból w klatce piersiowej
Trudności z
oddychaniem
Poważnie chore dzieci
Poważny uraz

Jeżeli cierpisz z powodu poważnych lub zagrażających
życiu dolegliwości wymagających interwencji
personelu Szpitalnego Oddziału ratunkowego,
najbliższe znajdziesz w Nottingham, Lincoln i
Peterborough.
Pamiętaj, aby zadzwonić pod 999.

Dwa razy zastanów się zanim skorzystasz z pomocy SOR-u – jeżeli
Twój stan nie jest poważny i nie znajdujesz się w stanie zagrożenia
życia, nie powinno Cię tu być.
Wiele chorób może być lepiej leczonych dzięki wizycie w lokalnej
aptece, pomocy ze strony NHS 111, wizycie w przychodni lekarza
rodzinnego, skorzystaniu z pomocy placówki medycznej świadczącej
pomoc poza godzinami przyjęć przychodni lub placówki
niewymagającej umawiania terminu wizyty, czy też pomocy Oddziału
Drobnych Urazów.
Jeżeli między 18:30 a 08:00 będziesz niepokoić się o swój stan
zdrowia i zechcesz zasięgnąć porady medycznej, zadzwoń pod numer
NHS 111.

Fundusz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że niniejsze
informacje są prawdziwe i dokładne.
Jeżeli chcesz otrzymać niniejsze informacje w innym języku, w powiększonym
druku, w formacie audio (na płycie CD lub kasecie magnetofonowej) lub w
alfabecie Braille’a, skontaktuj się z zespołem ds. doświadczeń użytkowników
usług, pisząc na adres patient.experience@ulh.nhs.uk lub dzwoniąc pod numer
01476 464560.
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