Linkolnšyro ūmių sveikatos sutrikimų priežiūros paslaugų peržiūra 2019
m.
Per 2018 m. mes užmezgėme ryšius su medicinos paslaugas teikiančiomis
ligoninėmis, norėdami ištyrinėti ir pradėti kurti šių paslaugų tobulinimo galimybes.
Tyrinėjimo sumetimas mes atlikome kelias apklausas viešųjų renginių metu.
Visus naudingus gyventojų atsiliepimus perdavėme klinicistams ir vyr. vadovams,
kad, svarstydami apie medicinos paslaugų tobulinimo galimybes ateityje, jie
atsižvelgtų ir į žmonių požiūrį ir patirtį. Bet kokios parinktys, kuriomis įgyvendinami
reikšmingi ligoninių paslaugų pokyčiai, bus įtraukiamos į „NHS England“ kokybės
užtikrinimo procesus, o prieš įsigaliojant šiems pakeitimams, vyks viešas jų
pristatymas.
Tokio pobūdžio įsitraukimas padėjo mums identifikuoti tam tikras iškylančias
parinktis, apie kurias norėtume sužinoti ir Jūsų nuomonę, iki tol, kol vyksta
pasirengimas oficialiam jų pristatymui viešai. Būtume dėkingi už Jūsų atsiliepimus
apie šias parinktis, o ypač, kiek tai susiję su kelionėmis, transportu ir
technologijomis, galimai padėsiančiomis įgyvendinti šiuos pokyčius teikiant minėtas
paslaugas.
Jei reikia daugiau informacijos apie minėtas paslaugas, paaiškinimo, kodėl reikalingi
jų pakeitimai, ir kokie šių parinkčių privalumai, apsilankykite svetainėje
https://www.lincolnshire.nhs.uk ir prisijunkite prie grupės #HealthyConversation.
Norėtume sužinoti Jūsų nuomonę toliau pateikiamais klausimais, tačiau jeigu
nenorite teikti atsakymo į vieną arba kitą klausimą arba jaučiate, kad šie klausimai
Jums neaktualūs, tiesiog šį klausimą praleiskite ir pereikite prie sekančio.
Klausimyną prašome grąžinti:
Central STP Office
Room 2
Wyvern House
Kesteven Street
Lincoln
LN5 7LH

1. Prašome pasakyti pirmuosius 5 savo pašto kodo skaitmenis.
2. Jūs esate:
 Viešasis narys
 NHS personalo narys
 ŠG
 Organizacija ar kt., nurodykite:

3. Jeigu per paskutinius 12 mėnesių lankėtės vienoje / visose 3 pagrindinėse
Linkolnšyro ligoninėse, kokiu pagrindiniu transportu keliavote į kiekvieną šių
ligoninių? (pažymėkite varnele)
Lincoln County
ligoninė

Pilgrim ligoninė,
Bostonas

Grantham
ligoninė

Nuosavu automobiliu







Nuvežė draugas /
šeimos narys







Viešuoju transportu







Taksi







Pacientų transportu
(ne greitosios
pagalbos automobiliu)







Greitosios pagalbos
automobiliu (mėlyna
šviesa)







Niekada šiose
ligoninėse nesilankiau







Kita, patikslinkite
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4. Per paskutinius 12 mėnesių, kaip apytikriai dažnai lankėtės kiekvienoje šių 3
ligoninių? (pažymėkite varnele)
Lincoln County
ligoninė

Pilgrim ligoninė,
Bostonas

Grantham
ligoninė

Kartą arba dukart







Mažiau nei kas savaitę







Kas savaitę







Mažiau nei kas mėnesį







Kas mėnesį







Daugiau nei kas
mėnesį







Niekada šiose
ligoninėse nesilankiau







Mums akivaizdu, kad skubiu atveju vyksite į artimiausią, labiausia priimtiną ligoninę. Į
toliau pateikiamus klausimus atsakinėkite atsižvelgdami į ambulatorinius arba
suplanuotus vizitus.
5. Kuri yra pagrindinė ligoninė, į kurią vykote? (varnele pažymėkite vieną
langelį):
 Lincoln County ligoninė

 Ne / nežinau

 Pilgrim ligoninė, Bostone

 Grantham ligoninė

6. Kodėl būtent į šitą pagrindinę ligoninę vykote?
 Man skiriami vizitai būtent šioje ligoninėje
 Ši ligoninė yra arčiausia mano gyvenamosios vietos
 Į šią ligoninę paprasta nusigauti viešuoju transportu
 Mane gali nuvežti šeima / globėjas (-a)
 Prie šios ligoninės yra daug laisvos vietos parkavimui
 Tai vieta, kur aš dirbu arba apsiperku
 Kita priežastis (patikslinkite)
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7. Apie kiekvieną šių ligoninių, sakykite, koks būtų VIENAS pagrindinių dalykų,
apsunkinančių galimybę pasinaudoti kiekvienos šių ligoninių teikiamomis
paslaugomis (pažymėkite varnele)
Lincoln County
ligoninė

Pilgrim ligoninė,
Bostonas

Grantham
ligoninė

Per toli
nuo mano
gyvenamosios vietos
Sunku ten nusigauti
viešuoju transportu













Prie ligoninės
nepakanka laisvos
vietos automobiliui
pastatyti
Nežinau, kur tiksliai tai
yra













Kita, patikslinkite







Informacinių technologijų tobulinimas Linkolnšyre yra svarbus veiksnys visų
paslaugų, tiek personalui, tiek pacientams, transformavimui. Periferinėje grafystėje,
tokioje kaip Linkolnšyras, kai kuriems pacientams sunkumų kelia kelionės į gydytojo
paskirtus vizitus ilgais atstumais. Mums reikia įvertinti, kaip šiuo atveju pasitarnautų
technologijos, tokios kaip savęs stebėjimo technologija, gydytojo konsultacijos per
„Skype“ / vaizdo skambučiu, taigi pacientams nebereikėtų bereikalingai keliauti.
8. Virtualiosios konsultacijos gali būti vykdomos telefonu arba vaizdo
skambučiu klinicistui be poreikio vykti į paskirtą asmeninį vizitą.
Prašome pasakyti, kokiu mastu norėtumėte, kad Jums būtų pasiūlyta virtuali
konsultacija su gydytoju vietoje būtinybės vykti į paskirtą vizitą?
 Neabejotinai norėčiau, kad man būtų pasiūlyta virtualioji konsultacija su gydytoju
 Galimai norėčiau, kad man būtų pasiūlyta virtualioji konsultacija su gydytoju
 Nemanau, jog norėčiau, kad man būtų pasiūlyta virtualioji konsultacija su gydytoju
 Neabejotinai nenorėčiau, kad man būtų pasiūlyta virtualioji konsultacija su
gydytoju
 Nežinau
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9. Prašome pasakyti priežastis pagal savo atsakymą į 8 klausimą

10. Tam tikri skaitmeniniai sprendimai gali būti naudojami namuose savo
sveikatos stebėjimui (pavyzdžiui, savęs stebėjimo technologija arba nuotolinio
stebėjimo technologija, kaip antai, gliukozės koncentracijos kraujyje
stebėjimas, kraujospūdžio stebėjimas, aktyvumo sekiklis).
Kokiu mastu sutiktumėte naudotis šiomis paslaugomis, jeigu tokiu būdu
galėtumėte išvengti neprivalomojo vizito pas gydytoją arba atrastų galimybė
ilgiau likti namuose iki vykstant į ligoninę?
 Neabejotinai naudočiausi technologijomis savo sveikatos stebėjimui namuose
 Galimai naudočiausi technologijomis savo sveikatos stebėjimui namuose
 Nemanau, jog naudočiausi technologijomis savo sveikatos stebėjimui namuose
 Neabejotinai nesinaudočiau technologijomis savo sveikatos stebėjimui namuose
 Nežinau
11. Prašome pasakyti priežastis pagal savo atsakymą į 10 klausimą

12. Jeigu Jums pasiūlytų pagalbos ir išmokytų naudotis skaitmeninėmis
technologijomis, kokiu mastu tai paskatintų Jus šiomis paslaugomis
pasinaudoti?
 Neabejotinai, apsvarstyčiau technologijų naudojimą po to, kai gaučiau pagalbos ir
mane išmokytų, kaip naudotis
 Galimai, apsvarstyčiau technologijų naudojimą po to, kai gaučiau pagalbos ir
mane išmokytų, kaip naudotis
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 Nemanau, kad naudočiausi technologijomis net ir jei gaučiau pagalbos ir mane
išmokytų, kaip naudotis
 Neabejotinai nesinaudočiau technologijomis net ir jei gaučiau pagalbos ir mane
išmokytų, kaip naudotis
 Nežinau

13. Šeimos nariai arba globėjai, gavę jūsų sutikimą, turi teisę dalinai susipažinti su
jūsų ligos istorijos įrašais. Tai reškia, kad jie gali patikrinti jums suplanuotus vizitus
pas gydytoją, jums prirašytus medikamentus arba jūsų vardu kreiptis į med.
paslaugų teikėją.

Prašome pasakyti, ar suteiktumėte leidimą savo šeimos nariams arba globėjams
peržiūrėti jūsų ligos istorijos įrašus

 Neabejotinai savo šeimos nariams arba globėjams suteikčiau leidimą peržiūrėti
mano ligos istorijos įrašus
 Galimai savo šeimos nariams arba globėjams suteikčiau leidimą peržiūrėti mano
ligos istorijos įrašus
 Nemanau, kad savo šeimos nariams arba globėjams suteikčiau leidimą peržiūrėti
mano ligos istorijos įrašus
 Neabejotinai savo šeimos nariams arba globėjams nesuteikčiau leidimo peržiūrėti
mano ligos istorijos įrašus
 Nežinau
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14. Prašome pasakyti priežastis pagal savo atsakymą į 13 klausimą

15. Jeigu kas nors jus neramina dėl to, kaip naudotis skaitmeninėmis
technologijomis, tokiomis kaip vaizdo skambutis / gydytojo konsultacija per
„Skype“, savo būklės stebėjimo technologijos arba programėlės, pasidalinkite
savo mintimis su mumis

16. Jeigu reikėtų kažko, kad padėtų jums naudojantis šiomis technologijomis
kartu su visais jų teikiamais privalumais, pasidalinkite savo mintimis su mumis

Krūtų patikros paslaugos
Krūtų patikros paslaugos - tai platus tyrimų asortimentas, kuriais diagnozuojamos ir
gydomos krūtų problemos, įskaitant vėžį. Šios paslaugos šiuo metu teikiamos visoje
Linkolno grafystėje, Pilgrim ir Grantham ligoninėse bei nedideliam pacientui kiekiui
Louth ligoninėje. Taip pat prieinamos ir mobiliosios krūties patikros mamografijos
paslaugos, kurios teikiamos visoje grafystėje.
Mūsų nuomone, meistriškumo centro koncepcija jau puikiai veikia visame
Linkolnšyre, ko įrodymai fiksuojami jau ir nuošalesnėje Cornwall vietovėje apsilankykite mūsų tinklavietėje, norėdami peržiūrėti socialinio tyrimo išvadas. Mes
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manome, kad tai padės mums geriau spręsti iškilusias sveikatos priežiūros kokybės
problemas bei pašalinti specialistų trūkumą.
Praktikoje ši iškylanti parinktis reikštų, kad pacientėms, kurioms reikalingos
nuolatinės ambulatoriškai vykdomos patikros ir rutininis krūties mamografijos tyrimas
ir toliau vyktų visoje grafystėje tokiu pat būdu, kaip tai atliekama dabar. Tokio
pobūdžio vizitai daugeliu atveju būtų vykdomi toje vietoje, kur ir vykdoma šių
pacienčių slauga. Meistriškumo centras pirmiausia vykdytų vizitus ambulatoriškai, o
taip pat ir chirurgines intervencijas. Tai suteiktų galimybę specialistams visapusiškai
užpildyti jų darbo grafiką, apžiūrėti didesnį pacientų skaičių, o taip pat tobulinti savo
įgūdžius. Darbas kartu, o tai reiškia, kad bus apžiūrėta daugiau pacientų, iškeliant jų
sveikatos priežiūros lygį.
Mūsų planuojamos iškylančios parinktys reiškia, kad šis meistriškumo centras
taip pat gali būti įsteigtas Lincoln arba Grantham ligoninėse. Dabartinė NHS
pageidaujama iškylanti parinktis šiam meistriškumo centrui įkurti yra Lincoln
ligoninė, nes tai pareikalautų mažiausio kapitalo. Jeigu šis centras būtų steigiamas
Grantham, vis tiek tam tikras problemiškas krūtų operacijas tektų vykdyti Linkolne.
17. Prašome pasakyti, ar jums kiltų problemų kreipiantis dėl šių krūtų patikros
paslaugų į Linkolno grafystės ligoninę, ir ar turite kokių nors pastabų, kaip
mes galėtume padėti tai apeiti

18. Prašome pasakyti, ar jums kiltų problemų kreipiantis dėl šių krūtų patikros
paslaugų į Grantham ligoninę, ir ar turite kokių nors pastabų, kaip mes
galėtume padėti tai apeiti

19. Prašome pasakyti, ar turite dar kokių nors komentarų arba pasiūlymų apie
iškylančias parinktis, kiek tai susiję su krūtų patikros paslaugomis
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Insulto terapijos paslaugos
Insulto terapijos paslaugos - tai paslaugų asortimentas, kuriomis diagnozuojamas
insultas, skiriamas ūmus gydymas, reabilitacija ir vėlesni tyrimai išrašius pacientą iš
ligoninės. Šiuo metu tokias paslaugas teikia Lincoln ir Pilgrim ligoninės. Diagnostikos
paslaugos prasideda mūsų skubių atvejų skyriuje, o po to tolesniam gydymui
pacientai yra perkeliami į ūmaus insulto terapijos skyrius šiose dvejose ligoninėse.
Bendruomenėje taip pat teikiamos insulto reabilitacijos paslaugos asmenims, kurie
jau išrašyti iš ligoninės.
Mūsų pirmoji iškylanti parinktis, panašiai kaip ir krūtų patikros mastu, yra
meistriškumo centro koncepcija, skiriant priežiūrą pacientui po ūmaus insulto
Lincoln ligoninės patalpose. Šiuo metu tai yra NHS pageidaujama iškylanti
parinktis, nes suteikia geriausia modelį nacionalinių standartų atitikčiai pacientams,
personalo atrankai ir užimtumui.
Antroji iškylanti parinktis yra šią paslaugą taip ir palikti Lincoln ir Pilgrim
ligoninėse, ne darbo valandomis dar įtraukiant budintį personalą iš Lincoln.
Pagal abi šias iškylančias parinktis mūsų ketinimas būtų tobulinti reabilitacijos
paslaugas bendruomenėje visame Linkolnšyre, sumažinant hospitalizacijos trukmę
nuo 14 iki 7 dienų kartu su geriausia nacionaline praktika.

20. Prašome pasakyti, ar jums kiltų problemų kreipiantis dėl šių insulto
terapijos paslaugų į Linkolno grafystės ligoninę, ir ar turite kokių nors
pastabų, kaip mes galėtume padėti tai apeiti

21. Prašome pasakyti, ar jums kiltų problemų kreipiantis dėl šių insulto
terapijos paslaugų į Pilgrim ligoninę Bostone, ir ar turite kokių nors pastabų,
kaip mes galėtume padėti tai apeiti
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22. Prašome pasakyti, ar turite dar kokių nors komentarų arba pasiūlymų apie
iškylančias parinktis, kiek tai susiję su insulto terapijos paslaugomis

Paslaugos moterims ir vaikams
Paslaugos moterims ir vaikams apima platų paslaugų asortimentą ūmaus atvejo ir
bendruomenės medicinos centruose, įskaitant akušeriją (gimdyvės priežiūrą),
naujagimius (neišnešiotų ir ligotų kūdikių slauga), pediatriją (vaikų priežiūrą) ir
ginekologiją (moterų ir
mergaičių priežiūra, susijusi su jų reprodukcine funkcija).
Šiuo metu tokias paslaugas teikia abi, Lincoln ir Pilgrim, ligoninės. Mes turime
naujagimių intensyviosios terapijos skyrių Lincoln ligoninėje ir specializuotą kūdikių
priežiūros skyrių Pilgrim ligoninėje. Mažiau nei 29 savaites išnešioti kūdikiai ir iki
penkerių metų amžiaus vaikai, kuriuos reikia operuoti, visi jie gydomi už grafystės
ribų. Linkolnšyro moterys gali rinktis gimdyti namuose arba šių dviejų ligoninių
akušerijos skyriuje, prižiūrint gydytojui konsultantui. Akušerės paslaugos yra
prieinamos bendruomenėje ir namuose.
Egzistuoja dviejų parinkčių galimybė.
Pirmoji iškylanti parinktis yra palikti šias paslaugas minėtose dvejose
ligoninėse;
Pilgrim ligoninė
• ir toliau tęsia akušerijos paslaugas, prižiūrint gydytojui konsultantui, su
papildomai integruotu tik akušerių vadovaujamu padaliniu
• specializuotas kūdikių priežiūros skyrius ir toliau tęsia darbą su kūdikiais, kurie
gimė iki 32 nėštumo savaitės (laikinoji padėtis yra tai, kad šiuo metu prižiūrimi
kūdikiai, kurie gimė iki 34 nėštumo savaitės. Iki 2018 m. rugpjūčio mėn. šiame
skyriuje buvo prižiūrimi kūdikiai, gimę iki 30 nėštumo savaitės)
• turi trumpalaikio hospitalizavimo pediatro įvertinimo palatą vaikams, kuriems
reikalinga priežiūra iki 23 val.
• turi mažiau rimtesnių pediatrijos susirgimų palatą, kur vaikas galėtų likti
nakvoti
• turi pediatrijos dienos chirurgijos centrą.
Lincoln ligoninė
• ir toliau tęsia akušerijos paslaugas, prižiūrint gydytojui konsultantui, su
papildomai integruotu tik akušerių vadovaujamu padaliniu
• turi padalinį neišnešiotiems naujagimiams, gimusiems iki 27 nėštumo
savaitės.
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•
•
•

turi trumpalaikio hospitalizavimo pediatro įvertinimo palatą
turi stacionaro lovų vaikams
turi pediatrijos dienos ir planinės chirurgijos centrą.

Mes norėtume, kad ginekologijos paslaugos išliktų tokios pat kaip dabar tiek Lincoln,
tiek Pilgrim ligoninėse, visiems klinicistams, kaip komandai, dirbant abiejuose
vietose. Tai šiuo metu NHS pageidaujama iškylanti parinktis.
Antroji iškylanti parinktis yra turėti konsultuojantį akušerijos, naujagimių ir
pediatrijos specialistą Lincoln ligoninėje ir akušerio vadovaujamą padalinį bei
trumpalaikio hospitalizavimo pediatro įvertinimo palatą Pilgrim ligoninėje. Abi
ligoninės turės akušerio vadovaujamus padalinius.
23. Informuokite mus, ar jums keltų problemų atvykimas į Linkolno grafystės
ligoninę konsultacinėms paslaugoms arba tiek konsultacinėms, tiek
motinystės paslaugoms, ir ar turėtumėte kokių nors pasiūlymų, kaip mes
galėtume padėti tai apeiti

24. Informuokite mus, ar jums keltų problemų atvykimas į Pilgrim ligoninę
Bostone motinystės paslaugoms arba tiek konsultacinėms, tiek motinystės
paslaugoms, ir ar turėtumėte kokių nors pasiūlymų, kaip mes galėtume padėti
tai apeiti

25. Prašome pasakyti, ar turite dar kokių nors komentarų arba pasiūlymų apie
iškylančias parinktis, kiek tai susiję su paslaugomis moterims ir vaikams
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Medicininės paslaugos Grantham ligoninėje
Medicinos paslaugos Grantham ligoninėje teikiamos skubos tvarka ir ūmiai
susirgusiems pacientams skubių atvejų ir incidentų skyriuje, stacionaro palatose ir
ambulatorijoje. Šiuo metu Grantham ligoninė teikia paslaugas ne visų būsenų
pacientams,
kas reiškia, kad labai ūmiai susirgę pacientai, kuriems gresia pavojus gyvybei, o taip
patyrę rimtų sužalojimų, pirmąjį kartą jiems teikiant medicininę pagalbą yra gabenami
į kitą gydymo įstaigą. Poreikiui atsiradus, gydytojai specialistai iš Lincoln ligoninės,
pasitelkę tam tikras technologijas, taip pat ir nuotoliniu būdu konsultuoja Grantham
ligoninės specialistus ir pacientus.
Egzistuoja dviejų parinkčių galimybė.
Pirmoji parinktis yra išlaikyti ambulatorines medicinos paslaugas Grantham
ligoninėje ir įgyvendinti naują modelį, kuriuo šios paslaugos būtų sujungtos
su vietinėmis pirminės sveikatos priežiūros ir bendruomeninėmis paslaugomis
ir tvarkomos kaip vietinės pažangiosios kaimynystės darbo grupės dalis. Šiam
naujam modeliui vadovautų bendruomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai
(ne ULHT) su ligoninės gydytojais ir ligoninės paslaugomis,
kaip integruota šeimos gydytojų, visuomeninės sveikatos ir kitų vietinių paslaugų
dalis. Tai yra NHS pageidaujama iškylanti parinktis.
Antroji iškylanti parinktis yra neteikti paslaugų Grantham ligoninės stacionare.
Diagnostikos ir ambulatorinės paslaugos būtų ir toliau teikiamos.

26. Prašome pasakyti, ar jums kiltų problemų ūmiai susirgus kreipiantis
Grantham ligoninės stacionare teikiamų paslaugų, ir ar turite kokių nors
pastabų, kaip mes galėtume padėti tai apeiti

27. Prašome pasakyti, ar turite dar kokių nors komentarų arba pasiūlymų apie
iškylančias parinktis, kiek tai susiję su Grantham ligoninės stacionare
teikiamomis paslaugomis ūmiai susirgus
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Traumos ir ortopedija
Šios paslaugos diagnozuoja ir gydo platų raumenų ir griaučių sistemos būsenų
spektrą. Tai apima kaulus ir sąnarius, susijusias jų struktūras, kurios dėka žmogus
juda, t.y. raiščiai, sausgyslės, raumenys ir nervai. Šiuo metu, tiek skubaus atvejo,
tiek planinė priežiūra vykdoma Lincoln, Pilgrim ir Grantham ligoninėse su papildoma
veikla mūsų vietinės bendruomenės ligoninėse. Šios paslaugos teikiamos
ambulatoriškai, tai smulkios procedūros ir operacijos.
Geriausios nacionalinės klinikinės praktikos įrodymas yra tai, kad skubūs atvejai yra
atskirti nuo planinių, todėl operacijos neatšaukiamos. Planinės priežiūros vietose
pacientams suteikiamos geresnės sąlygos, rečiau prireikia readmisijos, sumažėja
buvimo ligoninėje trukmė ir
susižalojimų bei infekcijų rizika.
Nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. mes pradėjome šio darbo pobūdžio patikrą Grantham
ligoninėje. Bandomasis stebėjimas baigiasi 2019 m. balandžio mėn. Šis bandomasis
stebėjimas apima virtualiai eliminuojamas atšauktas operacijas. Įvertinimas padės
apsispręsti, ar geriausios praktikos modelis veikia Linkolnšyre, įskaitant mastą, pagal
kurį neproblemiškas traumas būtų galima ir toliau gydyti Grantham ligoninės
patalpose. Ambulatoriškai paslaugos ir toliau bus teikiamos visose centruose.
Mūsų siūloma iškylanti parinktis yra įsteigti „meistriškumo centrą“ Grantham
ligoninėje, kuris būtų skirtas planinei ir dienos ortopedijos chirurgijai.
Lincoln ir Pilgrim ligoninės teiktų tam tikras dienos chirurgijos procedūras ir planinę
priežiūrą pacientams su problemiškais poreikiais. Ambulatoriškai teikiamos
paslaugos kaip ir iki šiol išliktų Lincoln, Pilgrim ir Grantham ligoninėse.
28. Prašome pasakyti, ar jums kiltų problemų kreipiantis dėl traumatologijos ir
ortopedijos paslaugų į Grantham ligoninę, ir ar turite kokių nors pastabų, kaip
mes galėtume padėti tai apeiti
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29. Prašome pasakyti, ar turite dar kokių nors komentarų arba pasiūlymų apie
mūsų siūlomas iškylančias parinktis, kiek tai susiję su Grantham ligoninės
stacionare teikiamomis traumatologijos ir ortopedijos paslaugomis

Bendrojo pobūdžio chirurgija
Šios paslaugos daugeliu atvejų siejamos su dubens organais, skrandžiu, tulžies
pūsle, plonosiomis žarnomis, gaubtine žarna, tiesiąja žarna ir išange. Gerybinės
odos būsenos ir išvaržos taip pat priklauso prie bendrojo pobūdžio chirurgijos. Šiuo
metu tokia chirurginė intervencija vykdoma Lincoln, Pilgrim ir
Grantham ligoninėse, o problematiškesni atvejai tik Lincoln ir Pilgrim ligoninėse.
Mūsų siūloma iškylanti parinktis yra konsoliduoti atrenkamiausią priežiūrą ir
įsteigti „meistriškumo centrą“ Grantham ligoninėje, kuris būtų skirtas
trumpalaikiam atrenkamajam hospitalizavimui ir bendrojo pobūdžio dienos
chirurgijai. Lincoln ir Pilgrim ligoninės teikia tam tikras dienos chirurgijos /
atrenkamosios priežiūros procedūras pacientams su problemiškais chirurginės
intervencijos poreikiais, ir pacientams su specialiaisiais poreikiais. Ambulatoriškai
šios paslaugos ir toliau teikiamos visose trijose ligoninėse.
30. Prašome pasakyti, ar jums kiltų problemų kreipiantis dėl šių bendrosios
chirurgijos paslaugų į Grantham ligoninę, ir ar turite kokių nors pastabų, kaip
mes galėtume padėti tai apeiti

31. Prašome pasakyti, ar turite dar kokių nors komentarų arba pasiūlymų apie
mūsų siūlomas iškylančias parinktis, kiek tai susiję su Grantham ligoninės
stacionare teikiamomis bendrosios chirurgijos paslaugomis
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Priežiūros paslaugos skubiu atveju ir įvykus nelaimingam
atsitikimui
Įvykus nelaimingam atsitikimui, kai asmuo patyrė rimtą arba gyvybei grėsmę keliantį
incidentą arba ligą, todėl paprastai tokiais atvejais pagalba nukentėjusiajam teikiama
pagrindinėje ligoninėje. Skubaus atvejo priežiūra yra susijusi su ne tokiomis
rimtomis, bet dėmesio reikalaujančiomis sveikatos problemomis, kuriomis užsiima
tokios tarnybos, kaip NHS111, vaistinės, šeimos gydytojų centrai, prailgintos darbo
dienos šeimos gydytojų centrai ir neatidėliojamų atvejų gydymo centrai. Didžioji dalis
skubos tvarka gydomų atvejų tenka šeimos gydytojams ir bendruomenės sveikatos
paslaugų teikėjams.
Nukentėjusiojo priežiūra įvykus nelaimingam atsitikimui teikiama visų trijų Lincon,
Pilgrim ir Grantham ligoninių incidentų ir nelaimingų atsitikimų skyriuose. Paskutinius
penkerius metus Grantham ligoninės incidentų ir nelaimingų atsitikimų skyriaus
darbas buvo susiaurintas perduodant jiems tik tuos pacientus, kurių būseną galima
gydyti tos ligoninės sąlygomis. Pavyzdžiui, greitoji pagalba į Grantham ligoninę
nebeveža nukentėjusiųjų įtariamai įvykus galvos smegenų insultui arba tam tikro
pobūdžio širdies smūgiui. Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. Grantham ligoninės incidentų
ir nelaimingų atsitikimų skyrius turi apribotas ligonių lankymo valandas.
Mūsų siūloma iškylančioji parinktis yra palikti incidentų ir nelaimingų
atsitikimų skyrių tiek Lincoln, tiek Pilgrim ligoninėse, o taip pat abiejuose jų
integruoti dar ir neatidėliotino gydymo centrą. Mes pristatysime naują
neatidėliotino gydymo centrą Grantham ligoninėje, kuris dirbs visą parą, o 7
dienas į savaitę bus galima lokaliai pasinaudoti neatidėliotinos priežiūros
paslaugomis. Tai reiškia, kad didžioji dalis vietinių pacientų, atsiradus skubios
pagalbos poreikiui, galės kreiptis į Grantham ligoninę kaip ir iki šiol. Norėdami
užtikrinti, kad vietos gyventojai gautų tinkamą priežiūrą skubos tvarka arba po
nelaimingo atsitikimo visą parą, susisiekti su šiuo neatidėliotino gydymo centru bus
galima trumpuoju numeriu NHS111, kad nukentėjusieji tik paskambinę, būtų
nukreipiami į reikiamą vietą.
Nakties metu susisiekti su šiuo neatidėliotinos priežiūros centru bus galima
paskambinus trumpuoju numeriu NHS111.
Greitosios pagalbos automobilis taip pat gabens pacientus ir į Grantham UTC.
Dabartinės prieigos kriterijau patobulinimas užtikrins, kad kritiškai sužalotais arba
susirgusiais pacientais bus pasirūpinta artimiausiame incidentų ir nelaimingų
atsitikimų centre; kad pagalbą jiems operatyviai ir saugiai suteiks kvalifikuotas
personalas, turintis patirties siekiant geriausio įmanomo rezultato.
Ši iškylančioji parinktis tai pat turėtų atsirasti ir 24/7 Grantham ligoninės
neatidėliotino gydymo centre, kurį įsteigė bendruomenės sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjai, o ne ULHT, ir kuriame dirbs ligoninės klinicistai, poreikiui
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atsiradus, galintys pakonsultuoti konkrečius pacientus. Neatidėliotino gydymo
centrus taip pat norėtume įsteigti ir Louth, Skegness ir Stamford ligoninėse bei
išanalizuoti tokias galimybes dėl Spalding ir Gainsborough.
32. Prašome pasakyti, ar jums kiltų problemų kreipiantis į Grantham ligoninę
dėl skubaus atvejo arba po nelaimingo atsitikimo, ir ar turite kokių nors
pastabų, kaip mes galėtume padėti tai apeiti

33. Prašome pasakyti, ar turite dar kokių nors komentarų arba pasiūlymų apie
mūsų siūlomas iškylančias parinktis, kiek tai susiję su Grantham ligoninės
stacionare teikiamomis skubaus atvejo arba po nelaimingo atsitikimo
sveikatos priežiūros paslaugomis

Hematologijos ir onkologijos paslaugos
Hematologijos paslaugos diagnozuoja ir gydo kraujo ligas, tokias kaip hemofilija ir
leukemija bei skiria terapines procedūras, tokias kaip kraujo transfuzija. Onkologija tai vėžinių susirgimų gydymas. Šios paslaugos yra teikiamos ambulatorinėse
klinikose ir stacionare. Šiuo metu mes teikiame šias paslaugas Lincoln, Pilgrim ir
Grantham ligoninėse (ambulatoriškai tik Grantham), o didžioji dalis pacientų
prižiūrima Lincoln ligoninėje.
Mūsų siūloma iškylančioji parinktis yra Lincoln ligoninėje turėti visas
įmanomas hematologinių ir onkologinių ligonių priežiūros paslaugas.
Visos kitos paslaugos lieka nepakitusios. Tai reiškia, kad ir toliau visose trijose
ligoninėse hematologijos ir onlokogijos paslaugos bus teikiamos ambulatoriškai ir
dienos centre, todėl dažnai besikartojantys vizitai nepareikalaus papildomai laiko
kelionei. Šiuo metu chemoterapija ir radijo terapija teikiama tik Lincoln ligoninėje.
Chemoterapijos dienos centras ir toliau lokaliai veiks Pilgrim ir Grantham ligoninėse.
34. Prašome pasakyti, ar jums kiltų problemų kreipiantis dėl Lincoln ligoninės
stacionare teikiamų hematologijos ir onkologijos paslaugų ir, ar turite kokių
nors pastabų, kaip mes galėtume padėti tai apeiti
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35. Prašome pasakyti, ar turite dar kokių nors komentarų arba pasiūlymų apie
mūsų siūlomas iškylančią parinktį, kiek tai susiję su Lincoln ligoninės
stacionare teikiamomis hematologijos ir onkologijos paslaugomis

Lygiateisiškumo stebėsena

Pagal 2010 m. lygiateisiškumo įstatymo nuostatas visos NHS organizacijos privalo
pademonstruoti, kad jų darbo procesai yra sąžiningi, ir kad žmonės
nediskriminuojami arba neatsiduria nepalankioje padėtyje dėl savo amžiaus,
neįgalumo, lyties pasikeitimo, santuokos arba civilinės partnerystės būsenos,
nėštumo arba motinystės, rasės, religijos arba tikėjimo arba seksualinės orientacijos.
Prašome padėti mums stebėti, kaip gerai mes vykdome savo įsipareigojimus
žmonėms, užpildant toliau pateikiamą stebėsenos skirsnį.
Jūsų atsakymai bus laikomi griežtai konfidencialiais, kiek to reikalauja 1998 m.
Duomenų apsaugos įstatymas; jūsų tapatybės nebus galima nustatyti pagal vieną ar
kitą pateiktą atsakymą.
Amžius
 iki 18
 18 - 25  26 – 30  31 – 35  36 - 40
 41 – 45
46 – 50  51 – 55  56 – 60  61 – 65  66 - 70  71 ir daugiau
 Nenorite sakyti



Ar laikote save neįgaliu (-ia) ara kenčiate nuo ilgalaikių negalavimų?
 Taip

 Ne

Jei taip, nurodykite išsamiau:
 Fizinis neįgalumas
 Jutiminis neįgalumas
 Psichikos sutrikimas  Mokymosi neįgalumas / sutrikimas
 Ilgalaikė liga
 Nenorite sakyti
 Kita (nurodykite)
Kaip apibūdintumėte savo etninę kilmę?
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 Baltaodis britas
 Baltaodis airis
 Kitas europietis
 Kitas baltaodis
 Juodaodis britas
 Karibų juodaodis
 Juodaodis afrikietis
 Kitas juodaodis
 Azijietis britas
 Indijos azijietis
 Pakistano azijietis
 Bangladešo azijietis
 Kinijos azijietis
 Kitas azijietis
 Mišrios kilmės
 Nenorite sakyti
 Kita (nurodykite)
Lytis
 Vyras

 Moteris

 Nenorite sakyti

Ar dabar esate arba kada nors ketinote pasikeisti lytį?
 Taip

 Ne

 Nenorite sakyti

Kokia jūsų religija arba tikėjimas?
 Ateistas
 Agnostikas
Hinduizmas
 Humanizmas
 Judaizmas
 Sikhizmas
 Nenorite sakyti

 Budizmas
 Krikščionybė 
 Islamas
 Džainizmas
 Jokios religijos arba tikėjimo
 Kita (nurodykite

Nurodykite parinktį, kurį geriausiai apibūdina jūsų seksualinę orientaciją
 Lesbietė  Gėjus  Biseksualas

 Heteroseksualas

 Nenorite sakyti

Nėštumas ir motinystė - ar šiuo metu laukiatės?
 Taip

 Ne

 Nenorite sakyti

Nėštumas ir motinystė - ar per paskutinius 18 mėnesių naudojotės vietinėmis
motinystės paslaugomis?
 Taip

 Ne

 Nenorite sakyti

Globa. Ar šiuo metu užsiimate kažkieno globa, pvz., partnerio, vaiko,
giminaičio, draugo arba kaimyno, kuris (-i) be Jūsų pagalbos negali užtikrinti
kasdienių savo gyvenimo poreikių?
 Taip

 Ne

 Nenorite sakyti
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Dėkojame, kad dalyvavote apklausoje. Jūsų nuomonė mums labai svarbi.
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