Linkolnšīras akūtās aprūpes pakalpojumu pārskats darbībai 2019. gadā.
2018. gadā mēs iesaistījāmies sadarbībā ar kopienām attiecībā uz slimnīcu
sniegtajiem pakalpojumiem, lai rastu iespējas izmaiņu ieviešanai šajos
pakalpojumos. Mēs veicām aptauju un organizējām vairākus publiskus pasākumus
šī jautājuma izpētei.
Visas saņemtās noderīgās atsauksmes ir aplūkotas kopīgi ar klīnicistiem un
augstākajiem vadītājiem, lai ņemtu vērā tajās paustos viedokļus un pieredzi,
meklējot iespējas šo pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai turpmāk. Jebkuras
iespējas, kas paredz būtiskas izmaiņas slimnīcās sniegtajos pakalpojumos, tiks
izskatītas Anglijas Valsts veselības aprūpes dienesta (NHS) nodrošināšanas
procedūru un publisko konsultāciju ietvaros, pirms tiks veiktas izmaiņas
pakalpojumos.
Šī iepriekšējā sadarbība ir palīdzējusi mums apzināt dažas jaunas iespējas, par
kurām mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli, pirms tās tiek noformētas nodošanai
oficiālai publiskai konsultācijai. Mēs vēlamies aicināt jūs sniegt atsauksmes par tām,
jo īpaši, jūsu viedokli par nokļūšanas iespējām, transportu un tehnoloģijām, kas būtu
nepieciešamas iespējamo izmaiņu ieviešanai pakalpojumos.
Lai uzzinātu vairāk par šiem pakalpojumiem, paskaidrojumiem par izmaiņu
nepieciešamību tajos un šo radušos iespēju sniegtajām priekšrocībām, lūdzu skatīt
mūsu tīmekļa vietni: https://www.lincolnshire.nhs.uk un iesaistīties
#HealthyConversation.
Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli par visiem jautājumiem, bet, ja nevēlaties atbildēt
uz kādu no tiem vai uzskatāt to par nebūtisku, lūdzu, izlaidiet to un pārejiet pie
nākamā jautājuma.
Lūdzu, atgrieziet aptauju:
Central STP Office
Room 2
Wyvern House
Kesteven Street
Linkolna (Lincoln)
LN5 7LH

1. Lūdzu, norādiet jūsu pasta indeksa pirmos piecus ciparus
2. Vai jūs esat:
 sabiedrības loceklis
 NHS personāla loceklis
 ģimenes ārsts
 organizācija vai cits, lūdzu, norādiet tālāk:

3. Ja izmantojāt jebkuras/visu trīs galveno Linkolnšīras slimnīcu pakalpojumus
pēdējo 12 mēnešu laikā, kāds bija jūsu galvenais nokļūšanas veids katrā no
šīm slimnīcām? (atzīmējiet vienu veidu katrā kolonnā)
Linkolnas grāfistes
slimnīca

Bostonas
Pilgrima slimnīca

Grāntemas
slimnīca

Ar savu auto







Ar draugu/ģimenes
locekļu auto







Ar sabiedrisko
transportu







Ar taksometru







Ar pacientu transportu
(medicīniskā palīdzība
parastos gadījumos)







Ar neatliekamās
medicīniskās
palīdzības (zilās
gaismas)
transportlīdzekli







Es nekad neesmu
apmeklējis(-usi)
slimnīcu







Cits, lūdzu, norādiet
tālāk:
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4. Aptuveni cik bieži pēdējo 12 mēnešu laikā jūs esat apmeklējis(-usi) katru no
trim slimnīcām? (atzīmējiet vienu veidu katrā kolonnā)
Linkolnas grāfistes
slimnīca

Bostonas
Pilgrima slimnīca

Grāntemas
slimnīca

Tikai vienu vai divas
reizes







Retāk nekā reizi nedēļā







Katru nedēļu







Retāk nekā reizi mēnesī







Katru mēnesi







Biežāk nekā reizi mēnesī







Es nekad neesmu
apmeklējis(-usi) slimnīcu







Mēs pieļaujam, ka ārkārtas situācijā jūs dosieties uz tuvāko un piemērotāko slimnīcu.
Lūdzu, izskatiet šādus jautājumus attiecībā uz ambulatoro ārstēšanu vai plānotu
ārsta apmeklējumu.
5. Kura ir galvenā jūsu apmeklētā slimnīca? (lūdzu, atzīmējiet vienu aili):
 Linkolnas grāfistes slimnīca

 Neviena/nezinu

 Bostonas Pilgrima slimnīca

 Grāntemas slimnīca

6. Kādēļ šī ir galvenā jūsu apmeklētā slimnīca?
 Man ir nosūtījums uz šo slimnīcu
 Tā atrodas vistuvāk manai dzīvesvietai
 Tajā ir viegli nokļūt, izmantojot sabiedrisko transportu
 Mana ģimenes/aprūpētājs var palīdzēt man tur nokļūt
 Slimnīcas autostāvvietā var ērti novietot auto
 Tā atrodas rajonā, kur es strādāju vai iepērkos
 Cits iemesls (lūdzu, norādiet)
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7. Lūdzu, norādiet par katru slimnīcu, vai tajā pastāv VIENS galvenais iemesls,
kādēļ ir sarežģīti piekļūt pakalpojumiem šajā slimnīcā (atzīmējiet vienu veidu
katrā kolonnā)
Linkolnas grāfistes
slimnīca

Bostonas
Pilgrima slimnīca

Grāntemas
slimnīca

Tā atrodas pārāk tālu
no
manas dzīvesvietas
Tur ir sarežģīti nokļūt
ar sabiedrisko
transportu
Slimnīcas
autostāvvietā
nav pietiekami daudz
vietas
Es nezinu, kur tā
atrodas

























Cits, lūdzu, norādiet
tālāk







Informācijas tehnoloģiju uzlabojumi ir būtiski visu pakalpojumu pārveidē Linkolnšīrā
gan personālam, gan pacientiem. Tādā lauku grāfistē kā Linkolnšīra dažiem
pacientiem jāmēro tāls ceļš, lai ierastos uz apmeklējumu pie ārsta. Tādēļ mums
jāmeklē veidi, kā šeit var palīdzēt tehnoloģijas, piemēram, paškontrolējamas
tehnoloģijas un konsultācijas ar video/Skype starpniecību, lai pacientiem
nevajadzētu lieki pavadīt ceļā laiku.
8. Virtuālas konsultācijas ar klīnicistu varētu notikt pa tālruni vai ar videozvana
palīdzību tā vietā, lai mērotu ceļu apmeklējumam klātienē.
Lūdzu, dariet mums zināmu, cik lielā mērā jūs būtu ar mieru saņemt virtuālu
konsultāciju tā vietā, lai mērotu ceļu apmeklējumam klātienē?
 Es noteikti vēlētos saņemt virtuālu konsultāciju
 Pastāv iespēja, ka es vēlētos saņemt virtuālu konsultāciju
 Nedomāju, ka es vēlētos saņemt virtuālu konsultāciju
 Es noteikti nevēlos saņemt virtuālu konsultāciju
 Nezinu
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9. Lūdzu, dariet mums zināmus iemeslus savai atbildei uz 8. jautājumu

10. Ir rasti digitāli risinājumi, kurus varat izmantot mājās savas veselības
kontrolei (piemēram, tādas paškontroles vai attālinātas kontroles tehnoloģijas
kā glikozes līmeņa mērītājs, asinsspiediena mērītājs un fizisko aktivitāšu
izsekotājs).
Cik lielā mērā jūs šos risinājumus izmantotu, ja tie palīdzētu atlikt nevajadzīgu
ārsta apmeklējumu vai palikt mājās ilgāk tā vietā, lai dotos uz slimnīcu?
 Es noteikti izmantotu tehnoloģijas, lai kontrolētu savu veselību mājās
 Iespējams, ka es izmantotu tehnoloģijas, lai kontrolētu savu veselību mājās
 Šaubos, vai es izmantotu tehnoloģijas, lai kontrolētu savu veselību mājās
 Es noteikti neizmantotu tehnoloģijas, lai kontrolētu savu veselību mājās
 Nezinu
11. Lūdzu, dariet mums zināmus iemeslus savai atbildei uz 10. jautājumu

12. Ja jums piedāvātu atbalstu un apmācību digitālo tehnoloģiju lietošanā, cik
lielā mērā tas pamudinātu jūs izmantot šīs tehnoloģijas?
 Es noteikti apsvērtu to izmantošanas iespējas pēc atbalsta un apmācības
saņemšanas
 Iespējams, ka es apsvērtu to izmantošanas iespējas pēc atbalsta un apmācības
saņemšanas
 Šaubos, vai es tās izmantotu pat pēc atbalsta un apmācības saņemšanas
 Es noteikti tās neizmantotu pat pēc atbalsta un apmācības saņemšanas
 Nezinu
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13. Ar jūsu atļauju ģimenes locekļiem vai aprūpētājiem varētu nodrošināt
piekļuvi daļai no jūsu medicīniskās dokumentācijas. Tas nozīmē, ka viņi varētu
pārbaudīt gaidāmos ārsta apmeklējumus, redzēt jums izrakstītos
medikamentus vai sazināties ar medicīnisko pakalpojumu sniedzēju jūsu
vārdā.
Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jūs sniegtu atļauju ģimenes locekļiem vai
aprūpētājiem piekļūt jūsu medicīniskajai dokumentācijai.
 Es noteikti sniegtu ģimenei vai aprūpētājiem atļauju piekļūt manai medicīniskajai
dokumentācijai
 Iespējams, ka es sniegtu ģimenei vai aprūpētājiem atļauju piekļūt manai
medicīniskajai dokumentācijai
 Šaubos, vai es sniegtu ģimenei vai aprūpētājiem atļauju piekļūt manai
medicīniskajai dokumentācijai
 Es noteikti nesniegtu ģimenei vai aprūpētājiem atļauju piekļūt manai
medicīniskajai dokumentācijai
 Nezinu
14. Lūdzu, dariet mums zināmus iemeslus savai atbildei uz 13. jautājumu

15. Ja jums ir jebkādas bažas par digitālo tehnoloģiju, piemēram, konsultāciju
ar video/Skype starpniecību, paškontrolējamo tehnoloģiju vai lietotņu
izmantošanu, lūdzu, dariet tās mums zināmas tālāk
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16. Ja ir kaut kas, kas varētu jums palīdzēt lietot šīs tehnoloģijas, lai izmantotu
to sniegtās priekšrocības, lūdzu, dariet to mums zināmu tālāk

Ar krūšu veselību saistītie pakalpojumi
Ar krūšu veselību saistītie pakalpojumi ietver skrīningu, krūšu veselības problēmu,
tostarp audzēju, diagnosticēšanu un ārstēšanu. Pašlaik šie pakalpojumi tiek sniegti
Linkolnas grāfistes, Pilgrima un Grāntemas slimnīcās, apkalpojot nelielu pacientu
skaitu arī Lautas slimnīcā. Visā grāfistes teritorijā tiek sniegti mobilās krūšu skrīninga
mamogrāfijas pakalpojumi.
Pēc mūsu domām, Linkolnšīrā labi darbotos izcilības centra pieeja, kas ir sevi jau
pierādījusi lauku apvidū esošajā Kornvolā — lai iepazītos ar gadījuma izpēti, lūdzu,
apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni. Pēc mūsu domām, tas palīdzēs mums atrisināt
aprūpes kvalitātes problēmas un novērsīs specializēto darbinieku trūkumu.
Praksē šī radusies iespēja nozīmēs to, ka visi ambulatorie pārbaudes apmeklējumi
un kārtējā krūšu mamogrāfijas skrīninga pakalpojumi būs pieejami visā grāfistes
teritorijā tāpat kā tagad. Šie apmeklējumi notiks vietā, kur lielākā daļa pacientu
saņem aprūpi. Pirmie ambulatorie apmeklējumi un visas ķirurģiskās manipulācijas
tiks veiktas izcilības centrā. Tas ļaus speciālistiem pilnībā ievērot pieņemšanas
grafiku, pieņemt vairāk pacientu, kā arī saglabāt un uzlabot savas prasmes. Kopumā
tas nozīmē, ka pacienti ātrāk tiks pie ārsta un saņems labākas kvalitātes veselības
aprūpi.
Spriežot pēc rastajām iespējām, izcilības centrs varētu atrasties vai nu
Linkolnas grāfistes slimnīcā, vai Grāntemas slimnīcā. Pašlaik NHS dod
priekšroku iespējai izveidot izcilības centru Linkolnas grāfistes slimnīcā, jo tai
ir nepieciešama vismazākā kapitāla līdzekļu summa. Ja tas atradīsies Grāntemā,
jebkura sarežģīta krūšu ķirurģija tiktu veikta Linkolnā.
17. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt ar
krūšu veselību saistītajiem pakalpojumiem Linkolnas grāfistes slimnīcā, un
kādi būtu jūsu ieteikumi to pārvarēšanai
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18. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt ar
krūšu veselību saistītajiem pakalpojumiem Grāntemas slimnīcā, un kādi būtu
jūsu ieteikumi to pārvarēšanai

19. Lūdzu, dariet mums zināmus citus komentārus vai ierosinājumus par
rastajām iespējām ar krūšu veselību saistītajiem pakalpojumiem

Insulta ārstēšanas pakalpojumi
Insulta ārstēšanas pakalpojumi ietver pakalpojumu klāstu insulta diagnosticēšanai,
akūtai ārstēšanai, rehabilitācijai un pārbaudes apmeklējumiem pēc izrakstīšanas no
slimnīcas. Pašlaik šie pakalpojumi tiek sniegti Linkolnas grāfistes un Pilgrima
slimnīcās. Diagnostikas pakalpojumi tiek veikti mūsu neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodaļās, un pēc tam pacienti saņem ārstēšanu akūtā insulta nodaļās
šajās divās slimnīcās. Kopienā ir pieejams arī insulta rehabilitācijas dienests, kurš
rūpējas par cilvēkiem pēc izrakstīšanas no slimnīcas.
Pirmā potenciālā iespēja, kas līdzinās ar krūšu veselību saistīto pakalpojumu
gadījumam, ir izmantot izcilības centra pieeju un nodrošināt akūtu insulta
ārstēšanu Linkolnas grāfistes slimnīcā. Pašlaik tā ir potenciālā iespēja, kurai
NHS dod priekšroku, jo tas būtu vislabākais modelis, lai panāktu atbilstību valsts
pacientu aprūpes standartiem un lai piesaistītu un paturētu darbā personālu.
Otra potenciālā iespēja ir saglabāt pašreizējos pakalpojumus Linkolnas
grāfistes un Pilgrima slimnīcās, bet Linkolnas grāfistes slimnīcā nodrošināt
dežūras izsaukumiem ārpus darba laika.
Abās potenciālajās iespējās mūsu nolūks ir paplašināt rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu kopienā visā Linkolnšīras teritorijā, lai samazinātu stacionārā pavadīto
dienu skaitu no 14 līdz 7 dienām saskaņā ar valstī pieņemto labāko praksi.
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20. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt insulta
ārstēšanas pakalpojumiem Linkolnas grāfistes slimnīcā, un kādi būtu jūsu
ieteikumi to pārvarēšanai

21. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt insulta
ārstēšanas pakalpojumiem Bostonas Pilgrima slimnīcā, un kādi būtu jūsu
ieteikumi to pārvarēšanai

22. Lūdzu, dariet mums zināmus citus komentārus vai ierosinājumus par
rastajām iespējām attiecībā uz insulta ārstēšanas pakalpojumiem

Pakalpojumi sievietēm un bērniem
Pakalpojumi sievietēm un bērniem ietver plašu pakalpojumu klāstu šaurā un visas
kopienas vidē, tostarp dzemdniecībā (maternitātes aprūpē), neonatoloģijā
(priekšlaicīgi dzimušu un saslimušu mazuļu aprūpē), pediatrijā (bērnu aprūpē) un
ginekoloģijā (sieviešu un meiteņu aprūpē,
jo īpaši, saistībā ar reproduktīvo sistēmu).
Pašlaik visi šie slimnīcu pakalpojumi tiek sniegti gan Linkolnas grāfistes slimnīcā,
gan Pilgrima slimnīcā. Mums ir intensīvā neonatoloģijas aprūpes nodaļa Linkolnas
grāfistes slimnīcā un mazuļu speciālās aprūpes nodaļa Pilgrima slimnīcā.
29 nedēļas priekšlaicīgi dzimušus mazuļus un par pieciem gadiem jaunākus bērnus,
kuriem nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, ārstē ārpus grāfistes. Sievietēm
Linkolnšīrā ir izvēles iespējas vai nu dzemdēt mājās, vai konsultanta vadītā
dzemdniecības nodaļā abās šajās slimnīcās. Vecmātes pakalpojumi ir pieejami gan
kopienā, gan mājās.
Pastāv divas jaunas iespējas.
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Pirmā jaunā iespēja paredz šādu pakalpojumu sniegšanu divās slimnīcās;
Pilgrima slimnīcā
• turpināt konsultanta vadītu dzemdniecības pakalpojumu sniegšanu,
sadarbojoties ar vietējo nodaļu vecmātes vadībā;
• turpināt sniegt speciālistu aprūpi jaundzimušo nodaļā, aprūpējot mazuļus, kas
dzimuši, sākot ar 32. nedēļu (pagaidu nosacījums paredz, ka pašlaik aprūpe
tiek sniegta sākot ar 34. nedēļu dzimušiem mazuļiem. Līdz 2018. gada
augustam nodaļā rūpējās par mazuļiem, kas dzimuši, sākot ar 30. nedēļu);
• izveidot īslaicīgas uzturēšanās palātu pediatra novērtējuma sniegšanai
bērniem, kam nepieciešama līdz 23 stundām ilga aprūpe;
• nodrošināt zema akūta rakstura pediatriska stacionāra gultas palikšanai pa
nakti;
• nodrošināt dienas stacionāru ķirurģiskām manipulācijām.
Linkolnas grāfistes slimnīcā
• turpināt konsultanta vadītu dzemdniecības pakalpojumu sniegšanu,
sadarbojoties ar vietējo nodaļu vecmātes vadībā;
• izveidot neonatoloģijas nodaļu, kurā rūpējas par mazuļiem, kas dzimuši, sākot
ar 27. nedēļu;
• izveidot īslaicīgas uzturēšanās palātu pediatra novērtējuma sniegšanai;
• nodrošināt pediatriska stacionāra gultas;
• nodrošināt dienas stacionāru un plānotas ķirurģiskas manipulācijas.
Mēs vēlētos saglabāt ginekoloģijas pakalpojumus tādus pašus kā tagad gan
Linkolnas slimnīcā, gan Pilgrima slimnīcā, kad mūsu klīnicisti strādā ka viena
komanda abās vietās. Tā ir jaunā iespēja, kurai NHS pašlaik dod priekšroku.
Otra jaunā iespēja ir konsultanta vadītu dzemdniecības, neonatoloģijas un
pediatrijas pakalpojumu sniegšana Linkolnas grāfistes slimnīcā un vecmātes
vadītas nodaļas un īslaicīgas uzturēšanās palātas pediatra novērtējuma
sniegšanai nodrošināšana Pilgrima slimnīcā. Abās slimnīcās būs vecmāšu
vadītas nodaļas.
23. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt
konsultanta sniegtiem pakalpojumiem vai konsultanta sniegtiem un
maternitātes pakalpojumiem Linkolnas grāfistes slimnīcā, un kādi būtu jūsu
ieteikumi to pārvarēšanai
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24. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt
maternitātes pakalpojumiem vai konsultanta sniegtiem un maternitātes
pakalpojumiem Bostonas Pilgrima slimnīcā, un kādi būtu jūsu ieteikumi to
pārvarēšanai

25. Lūdzu, dariet mums zināmus citus komentārus vai ierosinājumus par
jaunajām iespējām attiecībā uz pakalpojumiem sievietēm un bērniem

Medicīnas pakalpojumi Grāntemas slimnīcā
Medicīnas pakalpojumi Grāntemas slimnīcā sniedz atbalstu akūtiem pacientiem un
pacientiem, kam nepieciešama neatliekama palīdzība, neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodaļā, stacionārā un ambulatorajā nodaļā. Pašlaik pastāv virkne
medicīnisko stāvokļu, kuros Grāntemas slimnīca nesniedz
pakalpojumus, proti, vissmagāk slimie pacienti ar dzīvībai bīstamām slimībām un
ievainojumiem dodas uz specializētāku slimnīcu, lai saņemtu ārstēšanu pirmo reizi.
Ārsti speciālisti no Linkolnas grāfistes slimnīcas arī atbalsta Grāntemas slimnīcas
personālu un pacientus attālināti (izmantojot tiešsaistes tehnoloģiju), kad tas ir
nepieciešams.
Pastāv divas jaunas iespējas.
Pirmā jaunā iespēja paredz saglabāt stacionāros medicīnas pakalpojumus
Grāntemas slimnīcā un izveidot jaunu modeli, kurā tie tiek sasaistīti ar
vietējiem primārajiem un kopienas pakalpojumiem un tiek pārvaldīti kā daļa no
vietējās apkārtnes apvienotās komandas. Jaunā modeļa vadītājs būtu kopienas
veselības dienests (nevis Apvienotais Linkolnšīras slimnīcu NHS trests (ULHT)),
slimnīcas ārstiem un slimnīcas pakalpojumiem
veidojot daļu no ģimenes ārstu pakalpojumu, kopienas veselības aprūpes un citu
vietējo pakalpojumu integrētā pakalpojuma. Tā ir jaunā iespēja, kurai NHS dod
priekšroku.
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Otra jaunā iespēja neparedz stacionāro medicīnas pakalpojumu sniegšanu
Grāntemas slimnīcā. Tajā tiks turpināta diagnostikas un ambulatorās ārstēšanas
pakalpojumu sniegšana.

26. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt akūtās
medicīniskās palīdzības gultām Grāntemas slimnīcā, un kādi būtu jūsu
ieteikumi to pārvarēšanai

27. Lūdzu, dariet mums zināmus citus komentārus vai ierosinājumus par
rastajām iespējām attiecībā uz akūtās medicīniskās palīdzības gultām
Grāntemas slimnīcā

Traumatoloģija un ortopēdija
Šie pakalpojumi diagnosticē un ārstē plašu skeleta-muskuļu sistēmas slimību
spektru. Tie attiecas uz kauliem un locītavām un ar tām saistītajam struktūrām, kuras
dod iespēju kustēties — saitēm, cīpslām, muskuļiem un nerviem. Pašlaik gan
neatliekamā, gan plānotā aprūpe tiek sniegta Linkolnas, Pilgrima un Grāntemas
slimnīcās ar papildu pakalpojumiem vietējās kopienas slimnīcās. Šie pakalpojumi ir
ambulatorā ārstēšana, vienkāršas procedūras un operācijas.
Valstī noteiktā labākā klīniskā prakse liecina, ka, nodalot neatliekamu palīdzību no
plānotas aprūpes, tiek novērsta operāciju atcelšana. Plānotas aprūpes slimnīcas dod
labākus rezultātus pacientiem, samazina atkārtotas uzņemšanas gadījumu skaitu,
uzturēšanās ilgumu un
infekciju un ievainojumu risku.
Mēs veicam šāda veida darbības testēšanu Grāntemas slimnīcā kopš 2018. gada
augusta, un šis pilotprojekts tiek noslēgts 2019. gada aprīlī. Šī pilotprojekta ietvaros
operāciju atcelšana ir faktiski novērsta. Novērtējums palīdzēs izlemt, vai aprūpes
labākās prakses modelis darbojas Linkolnšīrā, tostarp arī tiktāl, cik var turpināt sniegt
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aprūpi vieglāku traumu gadījumos Grāntemas slimnīcā. Ambulatorās ārstēšanas
pakalpojumi tiks saglabāti visās slimnīcās.
Jaunā iespēja paredz pārveidot Grāntemas slimnīcu par “izcilības centru”
plānotai un dienas stacionārā veiktai ortopēdiskai ķirurģijai.
Linkolnas un Pilgrima slimnīcās tiktu veiktas ķirurģiskas manipulācijas dienas
stacionārā un plānota aprūpe pacientiem ar sarežģītām veselības problēmām.
Ambulatorās ārstēšanas pakalpojumi tiktu saglabāti Linkolnas, Pilgrima un
Grāntemas slimnīcās tāpat kā tagad.
28. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt
traumatoloģijas un ortopēdijas pakalpojumiem Grāntemas slimnīcā, un kādi
būtu jūsu ieteikumi to pārvarēšanai

29. Lūdzu, dariet mums zināmus citus komentārus vai ierosinājumus par
rastajām iespējām attiecībā uz traumatoloģijas un ortopēdijas pakalpojumiem
Grāntemas slimnīcā

Vispārīgā ķirurģija
Šie pakalpojumi attiecas galvenokārt uz vēdera dobuma orgāniem: kuņģi, žultspūsli,
tievo zarnu, resno zarnu, taisno zarnu un anālo atveri. Labdabīgi ādas veidojumi un
trūce arī ietilpst vispārīgās ķirurģijas pakalpojumos. Šīs ķirurģiskās iejaukšanās
pašlaik veic Linkolnas, Pilgrima un
Grāntemas slimnīcās, un sarežģītākos gadījumus ārstē tikai Linkolnas un Pilgrima
slimnīcās.
Jaunā iespēja paredz konsolidēt lielāko daļu plānveida aprūpes un izveidot
Grāntemas slimnīcu par “izcilības centru” plānotai īslaicīgas uzturēšanās un
dienas stacionārā veiktai vispārīgai ķirurģijai. Linkolnas un Pilgrima slimnīcās tiks
sniegta dienas stacionāra/plānveida aprūpe pacientiem ar sarežģītām veselības
problēmām, kuriem nepieciešama sarežģīta ķirurģiskā iejaukšanās. Ambulatorā
ārstēšana tiks saglabāta visās trijās slimnīcās.
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30. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt
vispārīgās ķirurģijas pakalpojumiem Grāntemas slimnīcā, un kādi būtu jūsu
ieteikumi to pārvarēšanai

31. Lūdzu, dariet mums zināmus citus komentārus vai ierosinājumus par
rastajām iespējām attiecībā uz vispārīgās ķirurģijas pakalpojumiem Grāntemas
slimnīcā

Steidzamās aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības
pakalpojumi
Neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz, kad ir nopietns vai dzīvībai bīstams
negadījums vai slimība, kuru parasti ārstē lielākā slimnīcā. Steidzama aprūpe
attiecas uz mazāk nopietnām veselības problēmām, kurām ir nepieciešams pievērst
uzmanību un kuras var ārstēt ar NHS 111 dienesta, aptieku, ģimenes ārsta prakses
palīdzību, ĢĀP akūtajās stundās un steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.
Lielāko daļu steidzamās aprūpes vajadzību izpildi nodrošina ģimenes ārsti un
kopienas veselības dienesti.
Neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības
nodaļas, un pašlaik mums ir trīs neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas
Linkolnas, Pilgrima un Grāntemas slimnīcās. Pēdējo piecu gadu laikā Grāntemas
slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļai ir noteikti ierobežojumi
attiecībā uz medicīniskajiem stāvokļiem, kurus drīkst ārstēt šajā slimnīcā, piemēram,
ātrās medicīniskās palīdzības dienests nenosūta uz Grāntemas slimnīcu pacientus,
kuriem ir aizdomas par insultu vai noteikta veida sirdslēkmēm. Kopš 2016. gada
augusta Grāntemas slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļai ir
saīsināts darbalaiks.
Jaunā iespēja paredz sniegt neatliekamās medicīniskās palīdzības
pakalpojumus gan Linkolnas, gan Pilgrima slimnīcā un izveidot steidzamās
14

medicīniskās palīdzības punktus abās slimnīcās. Mēs izveidotu jaunu
steidzamās medicīniskās palīdzības punktu Grāntemas slimnīcā, kurā būtu
nodrošināta piekļuve visu diennakti septiņas dienas nedēļā vietējiem
steidzamās aprūpes pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka lielākā daļa vietējo pacientu,
kuriem ir nepieciešama steidzama aprūpe, to saņemtu Grāntemā tāpat kā tagad. Lai
nodrošinātu to, ka iedzīvotāji saņem atbilstošu steidzamo aprūpi un neatliekamo
medicīnisko palīdzību nakts laikā, piekļuvi steidzamās medicīniskās palīdzības
punktam atbalstīs NHS 111, lai pacientus uzreiz nosūtītu uz piemērotāko vietu.
NHS 111 darbosies kā piekļuves punkts steidzamās medicīniskās palīdzības
punktam (SMPP) nakts laikā.
Grāntemas slimnīcas SMPP joprojām varēs uzņemt pacientus no neatliekamās
medicīniskās palīdzības. Pašreizējo piekļuves kritēriju uzlabojumi nodrošinās to, ka
par pacientiem, kuri ir kritiskā stāvoklī, rūpēsies tuvākā neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodaļa; viņus droši un ātri ārstēs personāls, kuram ir atbilstīga izglītība un
pieredze vislabākā rezultāta nodrošināšanai.
Jaunā iespēja paredz arī, ka Grāntemas slimnīcas SMPP darbu visu diennakti,
septiņas dienas nedēļā, nodrošinās kopienas veselības dienesti, nevis ULHT,
slimnīcas klīnicistiem sniedzot speciālista ieteikumus pacientiem pēc
nepieciešamības. Mēs arī vēlamies nodrošināt SMPP pakalpojumu sniegšanu
Lautas, Skegnesas un Stemfordas slimnīcās un izpētīt to sniegšanas iespējas
Spaldingā un Geinsboro.
32. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt
steidzamās aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumiem
Grāntemas slimnīcā, un kādi būtu jūsu ieteikumi to pārvarēšanai

33. Lūdzu, dariet mums zināmus citus komentārus vai ierosinājumus par
rastajām iespējām attiecībā uz steidzamās aprūpes un neatliekamās
medicīniskās palīdzības pakalpojumiem Grāntemas slimnīcā

Hematoloģijas un onkoloģijas pakalpojumi
Ar hematoloģijas pakalpojumiem diagnosticē un ārstē asins uzbūves traucējumus
tādām slimībām kā hemofīlija un leikēmija un nodrošina ārstēšanu, tostarp asins
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pārliešanas pakalpojumus. Onkoloģija attiecas uz audzēju ārstēšanu. Šos
pakalpojumus sniedz ambulatorās ārstēšanas klīnikās un stacionāros. Pašlaik mēs
sniedzam šos pakalpojumus Linkolnas, Pilgrima un Grāntemas slimnīcās
(hematoloģijas ambulatorā ārstēšana tikai Grāntemā), lielāko daļu aprūpes
nodrošinot Linkolnas grāfistes slimnīcā.
Jaunā iespēja paredz visu hematoloģijas un onkoloģijas stacionāro
pakalpojumu sniegšanu Linkolnas grāfistes slimnīcā.
Visi pārējie pakalpojumi paliek līdzšinējā kārtībā. Tas nozīmē to, ka hematoloģijas un
onkoloģijas pacientu ambulatorā ārstēšana un dienas stacionārs tiktu nodrošināts
visās trijās slimnīcās, neradot papildu ceļa mērošanas nepieciešamību, lai nokļūtu uz
šiem visbiežāk veiktajiem apmeklējumiem. Ķīmijterapija un radioterapija tiks
nodrošināta Linkolnas grāfistes slimnīcā tāpat kā tagad. Ķīmijterapiju dienas
stacionārā uz vietas turpinās nodrošināt Pilgrima un Grāntemas slimnīcas.
34. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai jums būtu kādas problēmas piekļūt
hematoloģijas un onkoloģijas stacionārajiem pakalpojumiem Linkolnas
grāfistes slimnīcā, un kādi būtu jūsu ieteikumi to pārvarēšanai

35. Lūdzu, dariet mums zināmus citus komentārus vai ierosinājumus par
rastajām iespējām attiecībā uz hematoloģijas un onkoloģijas pakalpojumiem
Linkolnas grāfistes slimnīcā

Vienlīdzības ievērošana

Saskaņā ar 2010. gada Likuma par vienlīdzību noteikumiem visām NHS
organizācijām ir uzskatāmi jāpierāda, ka to darbība ir taisnīga un ka tās nediskriminē
nevienu un nerada nevienam neizdevīgu stāvokli viņa(-as) vecuma, invaliditātes,
dzimuma maiņas statusa, laulības vai civilās partnerības statusa, grūtniecības vai
maternitātes, rases, reliģiskās pārliecības, dzimuma vai seksuālās orientācijas dēļ.
Lūdzu, palīdziet mums pārbaudīt to, cik labi mēs sadarbojamies ar iedzīvotājiem,
kuriem sniedzam pakalpojumus, aizpildot pārraudzības sadaļu tālāk.
Attiecībā uz jūsu atbildēm tiks ievērota strikta konfidencialitāte saskaņā ar
1998. gada Datu aizsardzības likumu, un jūs nevarēs personīgi identificēt pēc jūsu
atbildēm.
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Vecums
 Līdz 18
 18–25  26–30  31–35  36–40
 41–45
46–50  51–55  56–60  61–65  66–70  71 un vairāk
 Izvēlos neatbildēt



Vai jums ir invaliditāte vai ilglaicīga saslimšana?
 Jā

 Nē

Ja jā, norādiet iemeslu:
 Fiziska neveselība
 Redzes vai dzirdes pavājināšanās
 Garīga rakstura traucējumi  Mācīšanās traucējumi/grūtības
 Ilgstoša slimība
 Izvēlos neatbildēt
 Cits iemesls (lūdzu, norādiet)
Kā jūs raksturotu jūsu etnisko piederību?
 Baltais brits
 Baltais īrs
 Baltais eiropietis
 Cita baltā rase
 Melnais brits
 Melnais karībietis
 Melnais afrikānis
 Cita melnā rase
 Britu aziāts
 Indijas aziāts
 Pakistānas aziāts
 Bangladešas aziāts
 Ķīnas aziāts
 Cits aziāts
 Jaukta etniskā piederība
 Izvēlos neatbildēt
 Cits iemesls (lūdzu, norādiet)
Dzimums
 Vīrietis

 Sieviete

 Izvēlos neatbildēt

Vai tagad vai kaut kad agrāk esat uzskatījis(-usi) sevi par transpersonu?
 Jā

 Nē

 Izvēlos neatbildēt

Kāda ir jūsu reliģiskā piederība vai pārliecība?
 Ateisms
 Agnosticisms
 Humānisms
 Islāms
 Jūdaisms
 Sikhisms
 Izvēlos neatbildēt

 Budisms
 Kristietība  Hinduisms
 Džainisms
 Nav reliģiskās piederības vai pārliecības
 Cits (lūdzu, norādiet)

Lūdzu, izvēlieties opciju, kas vislabāk raksturo jūsu seksuālo orientāciju
 Lesbiete  Gejs  Biseksuāls

 Heteroseksuāls

 Izvēlos neatbildēt
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Grūtniecība un maternitāte — vai esat topošā māte?
 Jā

 Nē

 Izvēlos neatbildēt

Grūtniecība un maternitāte — vai esat izmantojusi vietējos maternitātes
pakalpojumus pēdējo 18 mēnešu laikā?
 Jā

 Nē

 Izvēlos neatbildēt

Aprūpētājs — vai jūs pašlaik sniedzat atbalstu un aprūpi partnerim, bērnam,
radiniekam, draugam vai kaimiņam, kurš nevar iztikt bez jūsu palīdzības vai/un
atbalsta?
 Jā

 Nē

 Izvēlos neatbildēt

Paldies par šīs aptaujas aizpildīšanu — jūsu viedoklis ir mums svarīgs.
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