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Numery telefonów kontaktowych (centrala)  
 

Beatson West of Scotland Cancer Centre 0141 301 7000 

Centre for Integrative Care 0141 211 1600 

Gartnavel General Hospital 0141 211 3000 

Glasgow Royal Infirmary 0141 211 4000 

Inverclyde Royal Hospital 01475 633 777 

New Stobhill Hospital 0141 201 3000 

New Victoria Hospital 0141 201 6000 

The Princess Royal Maternity 0141 211 5400 

Royal Alexandra Hospital 0141 887 9111 

South Glasgow University Hospital 0141 201 1100 

Vale of Leven 01389 754 121 

 
Pacjenci niedosłyszący lub niesłyszący mogą zgodnie z potrzebą skorzystać z telefonu 
tekstowego (Text Relay Service). 
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Uwaga 
W niniejszej książeczce określenie „starsza pielęgniarka oddziałowa” odnosi się do osoby, która 
jest w ogólnym sensie odpowiedzialna za oddział. Kiedy starsza pielęgniarka oddziałowa nie 
pełni dyżuru, może się ono odnosić do wykwalifikowanej pielęgniarki szpitalnej. 
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Mamy nadzieję, że poniższe wskazówki posłużą pacjentom, ich rodzinom lub opiekunom za 
informacje na temat tego, czego można oczekiwać, przybywając do szpitala. 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub obaw prosimy o jak najszybszy kontakt, tak żeby nasi 
pracownicy mogli zrobić wszystko, co w ich mocy, aby Państwu pomóc. 
 
NHS Greater Glasgow and Clyde dąży do: 

 zaspokajania potrzeb zdrowotnych swoich pacjentów oraz 

 ciągłego ulepszania zakresu i jakości dostępnych dla nich usług. 

 
 
Przed przybyciem do szpitala 
 
dobrze jest powiadomić: 

 swoją rodzinę lub przyjaciół, tak aby mogli zająć się przychodzącą pocztą i dbać o 
bezpieczeństwo domu, 

 Wydział Pracy i Zasiłków (Department of Work and Pensions) — w przypadku pobierania 
zasiłków warto się z nimi skontaktować w sprawie porady, ponieważ pobyt w szpitalu 
może wpłynąć na wysokość świadczeń, 

 Wydział Opieki Społecznej (Social Work Department) (w sprawie wszelkich pomocy 
domowych, opiekunów itd), jeśli dotyczy, 

 potencjalne osoby odwiedzające, np. opiekunów lub sąsiadów albo kogoś ze 
społeczności wyznawanej przez siebie wiary. 

 
Prosimy o telefon na oddział w przypadku: 

 przechodzenia w ostatnim czasie jakichkolwiek chorób, takich jak gorączka, biegunka, 
wymioty lub występowania u pacjenta jakichkolwiek wysypek lub plam na ciele, 

 uprzedniego leczenia się w szpitalu poza Szkocją lub przechodzenia infekcji 
spowodowanej gronkowcem złocistym opornym na metycylinę (MRSA), 

 potrzeby korzystania ze sprzętu specjalistycznego, 

 bycia zatrudnionym w charakterze opiekuna, ponieważ może to wpłynąć na pobyt takiej 
osoby w szpitalu lub na jej powrót do domu, 

 potrzeby skorzystania z usług tłumacza ustnego lub ułatwień w zakresie komunikacji (np. 
usług tłumacza języka migowego), 

 innych dodatkowych potrzeb, 

 posiadania specjalnych wymogów żywieniowych, np. konieczności przestrzegania diety 
bezglutenowej lub innych diet specjalnych. 

 
 

Transport pacjenta (pogotowie lub karetka) 
Jeśli ze względów medycznych pacjent potrzebuje tej formy transportu do szpitala, może ją 
zorganizować sam lub przez opiekuna. Prosimy o telefon na pogotowie Scottish Ambulance 
Service 0300 123 1236. 
Pacjentowi zostanie zadana seria pytań oceniających w celu określenia jego potrzeb. 
 
Trzeba pamiętać, że osoba towarzysząca pacjentowi zostanie przewieziona tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy jest to uzasadnione względami medycznymi. 
 
Jeżeli nie będzie już potrzebna karetka lub samochód, prosimy bezzwłocznie zadzwonić pod 
numer 0800 389 1333 i na automatycznej sekretarce zostawić swoje imię i nazwisko, adres, 
numer telefonu, datę przyjazdu do szpitala oraz nazwę szpitala, w którym pacjent ma być 
leczony. 
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Przyjęcia do szpitala 
 
Co wziąć ze sobą 
Poniżej znajduje się lista rzeczy, które warto zabrać ze sobą: 

 skierowanie do szpitala, 

 wszystkie przyjmowane wtedy leki, łącznie z inhalatorami, witaminami i produktami 
ziołowymi w oryginalnych opakowaniach, jeśli to możliwe, prosimy ze sobą zabrać 
aktualną listę wszystkich przyjmowanych leków i informacje na temat sposobu ich 
przyjmowania, 

 przybory toaletowe; jeśli jest to możliwe, prosimy nie używać dezodorantów w aerozolu z 
powodu wysokiej wrażliwości szpitalnych alarmowych czujników przeciwpożarowych, 

 koszulę nocną lub piżamę — na niektórych oddziałach pacjenci mogą nosić w ciągu dnia 
swoje ubrania, 

 szlafrok i klapki, 

 w razie potrzeby okulary i futerał, 

 coś do czytania lub inne przedmioty, dzięki którym będzie można sobie umilić swój pobyt, 

 słuchawki (do systemu rozrywki dla pacjentów). 

 pojemnik do przechowywania protezy dentystycznej (sztucznej szczęki), jeśli pacjent ją 
nosi, 

 aparat słuchowy, futerał i zapasowe baterie, 

 stopery douszne, aby odciąć się od wszelkich hałasów w nocy, 

 opaska na oczy, ponieważ niektóre światła są pozostawione włączone na noc, 

 wszelkie inne rzeczy, o których przyniesienie prosił personel medyczny, 

 szczegóły dotyczące wszelkich umówionych spotkań w szpitalach lub ośrodkach 
zdrowia, które mają się odbyć podczas wizyty pacjenta w szpitalu, 

 szczegóły kontaktowe do najbliższej rodziny lub krewnych, np. numer telefonu, 

 wyłącznie małą ilość odzieży z powodu ograniczonej przestrzeni na przechowywanie jej 
koło łóżka, 

 małą sumę pieniędzy na gazety lub inne drobiazgi. 

 
 
Czego nie brać ze sobą 
zabronione jest przynoszenie ze sobą alkoholu lub substancji niedozwolonych prawnie. 

 
Pieniądze i kosztowności 
Nie należy brać ze sobą dużych sum pieniężnych, dużych ilości kosztowności, biżuterii lub 
rzeczy osobistych. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy 
osobistych, chyba że zostały one przekazane do depozytu szpitalnego. 

 • Być może przydadzą się drobne sumy pieniędzy na rozmowy telefoniczne, gazety itp. 

 Kosztowności lub duże sumy pieniężne mogą być złożone do depozytu. Pomoc w 
zorganizowaniu tego może zapewnić pielęgniarka. Przedmioty zostaną zwrócone 
podczas wyjścia pacjenta do domu. Uwaga: wszelka gotówka oddana do depozytu jest 
zwykle zwracana w formie czeku. 
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Pobyt w szpitalu 
 
Moment przybycia do szpitala 
Pacjenci powinni stawić się w szpitalu o godzinie i w miejscu podanym w skierowaniu i wręczyć 
je personelowi medycznemu. Pracownicy potwierdzą stosowne szczegóły. 
 
Każdy, kto wchodzi na oddział (a dotyczy to zarówno pacjenta, jak i wszelkich osób mu 
towarzyszących), powinien użyć dostępnego żelu higieny rąk (zob. fragment o zapobieganiu i 
kontrolowaniu infekcji i żelu do higieny rąk). 
 
Po przyjściu pacjenta na oddział członek personelu medycznego przedstawi się, a następnie go 
przywita. Pacjent otrzyma opaskę identyfikacyjną, którą powinien nosić przez cały czas pobytu 
w szpitalu. Powinien on powiadomić członka personelu, jeśli nie zgadzają się informacje na niej, 
są one słabo widoczne lub jeśli spada ona z nadgarstka. 
 
Personel pokaże pacjentowi oddział i zada kilka pytań o: 

 dane osobowe, w tym o rodzinie i opiekunach, a także osobie, która, która ma być 
współzaangażowana w podejmowanie decyzji na temat opieki szpitalnej pacjenta, 

 dotychczasowo przebytych chorobach, obecny stan zdrowia i powód przyjęcia do 
szpitala, 

 wszelkie obecnie przyjmowane lekarstwa, 

 wszelkie ostatnio przebyte infekcje, 

 informacje na temat pacjenta, 

 wszelkie kosztowne przedmioty przyniesione przez pacjenta, 

 wszelkie problemy ze wzrokiem, z mową, ze słuchem lub inne rodzaje 
niepełnosprawności, 

 wszelkie problemy z poruszaniem się, ponieważ istnieje możliwość udostępnienia mu 
odpowiedniego sprzętu specjalistycznego, 

 wszelkie problemy z przełykaniem lub wymogi żywieniowe. 
 
 

Jakie są potrzebne dodatkowe informacje, porady i wsparcie? 
Podczas pobytu pacjenta w szpitalu personel zrobi wszystko, co w jego mocy, aby mu pomóc i 
go wspierać. 
 
Polityka szpitala mówi, że pacjentowi ma być zapewniona opieka, która spełnia jego potrzeby 
psychologiczne, duchowe, kulturalne i społeczne. 
 
Oto kilka sposobów, na jakie szpital może sprostać indywidualnym potrzebom pacjenta: 

 umożliwienie mu skorzystania z usług tłumacza ustnego, jeśli nie posługuje się językiem 
angielskim, 

 zapewnienie usług tłumacza języka migowego, jeżeli pacjent jest niesłyszący, 

 zapewnienie pacjentom posiłków, które będą zgodne z ich wymogami religijnymi i 
kulturowymi, 

 zapewnienie pacjentom wsparcia emocjonalnego lub duchowego ze strony kapelanów 
pracujących dla szpitala, 

 zorganizowanie odwiedzin współwyznawców religii pacjenta lub społeczności 
wyznawanej przez niego wiary, 

 zapewnienie pokoju odwiedzin, świątyń lub kaplic dla odwiedzających i pacjentów, 

 jeżeli zajdzie taka potrzeba, udzielenie informacji na temat opieki społecznej, 

 umożliwienie opiekunowi pacjenta zapewnienia mu pomocy podczas posiłków lub w 
związku z innymi potrzebami. 
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W każdej chwili podczas swojego pobytu w szpitalu pacjent może poprosić personel 
pielęgniarski o zorganizowanie powyższych usług.  
 
Trzeba pamiętać, że do obowiązków personelu medycznego należy zapewnienie 
pacjentowi wsparcia w każdy możliwy sposób. 

 
 
 
Poufność informacji na temat stanu zdrowia pacjenta 
Każdy pracownik National Health Service (NHS) ma prawny obowiązek utrzymywania poufności 
i bezpieczeństwa informacji o pacjencie przechowywanych w jakiejkolwiek formie. Pracownicy 
mają obowiązek przestrzegania wymogów Ustawy o danych osobowych (Data Protection Act) z 
1998 r. i przepisów proceduralnych NHS dotyczących poufności danych (NHS Confidentiality 
Code of Practice). 

 
 
Informacje dla osób odwiedzających 
Pacjentów na większości oddziałów można odwiedzać codziennie między godziną 13.30 a 
20.30. Zapewnia to elastyczność osobom odwiedzającym. Prosimy zauważyć, że odwiedzający 
nie muszą pozostawać w szpitalu przez cały ten przedział czasowy. 
 
Uwaga: oddziały położnicze, izby przyjęć medyczne i chirurgiczne, oddziały intensywnej terapii i 
oddziały intensywnego nadzoru medycznego nie mają wyznaczonych otwartych wizyt. 
Informacji na temat godzin wizyt udziela personel medyczny. 
Osoby odwiedzające powinny przestrzegać następujących wytycznych: 

 Pacjentów w szpitalu nie powinny odwiedzać osoby przeziębione, chore na grypę lub 
cierpiący na inne infekcje. W przypadku wątpliwości można zapytać pielęgniarkę o 
poradę w tym zakresie. 

 Osoby przybywające na oddział i go opuszczające proszone są o użycie higienicznego 
żelu do rąk dostępnego przy wejściu. Wycisnąć trochę żelu na ręce, wetrzeć jak krem i 
poczekać, aż sam wyschnie. 

 Przy łóżku w danej chwili mogą się znajdować wyłącznie dwie osoby odwiedzające. 

 Ze względów higienicznych i w celu zapobiegania i kontrolowania infekcji prosimy o 
niesiadanie na łóżkach. Prosimy skorzystać z dostarczonych krzeseł. 

 Niemowlęta i dzieci można zabierać na wizyty wyłącznie za zgodą rodziców i personelu 
pielęgniarskiego. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie tego na oddziale. Jeżeli zostanie 
wydane pozwolenie na wizytę dzieci, musi im przez cały czas towarzyszyć osoba 
dorosła. 

 Należy respektować prywatność pacjentów i ich rodzin. 

 Prosimy zachowywać się jak najciszej, ponieważ wielu pacjentów jest chorych. 

 W szpitalu i na terenie przyszpitalnym obowiązuje zakaz palenia papierosów. 

 W porze posiłków możemy poprosić odwiedzających o opuszczenie oddziału. Jednak 
gdyby spokrewniona lub zaprzyjaźniona osoba odwiedzająca chciała pomóc pacjentowi 
podczas posiłku, prosimy o omówienie tego z personelem oddziału. 

 W przypadku wnoszenia żywności na oddział prosimy o wcześniejsze ustalenie tego ze 
starszą pielęgniarką oddziałową. 

 Wizyty poza zwykłymi godzinami odwiedzin można ustalić ze starszą pielęgniarką 
oddziałową. 

 Do szpitala nie wolno wprowadzać psów z wyjątkiem psów przewodników dla osób 
niewidomych i niesłyszących. 

 Personel oddziałowy poinformuje, czy wolno wnosić kwiaty. 

 NHS Greater Glasgow and Clyde stosuje politykę „zero tolerancji” wobec przemocy i 
agresji. Nie będzie tolerowane obelżywe lub agresywne zachowanie, a szpital zastrzega 
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sobie prawo do wniesienia oskarżenia przeciwko każdej zachowującej się w niewłaściwy 
sposób. 

 Telefonów komórkowych można używać w miejscach do tego wyznaczonych. Takie 
miejsca będą specjalnie oznakowane. O ich rozlokowanie można zapytać pracowników 
oddziału. Osoby korzystające z telefonów komórkowych uprasza się o poszanowanie 
spokoju innych pacjentów. Ze względu na ochronę prywatności pacjentów obowiązuje 
zakaz robienia zdjęć telefonem komórkowym w jakiejkolwiek części szpitala. 

  Osobom odwiedzającym mieszkającym w Glasgow, Cambuslang, Rutherglen, East 
Dunbartonshire lub Renfrewshire udostępniona jest darmowa linia autobusowa. 
Pierwszeństwo z jej korzystania mają osoby podróżujące do swojego najbliższego 
szpitala, ludzie starsi (powyżej 60. roku życia), niepełnosprawni lub ci z niskimi 
dochodami. Aby zarezerwować transport do najbliższego szpitala, prosimy zadzwonić 
pod numer: 0845 128 4027. Linia jest czynna od godz. 13.00 do 16.00 od poniedziałku 
do czwartku i od 13.00 do 15.30 w piątek. Jeśli chodzi o transport do miejsc innych niż 
najbliższy szpital, prosimy o telefon na infolinię po godz. 15.00. 

 
 
Inne informacje 

 Jeżeli pacjent i jego krewni zechcą omówić jakiekolwiek kwestie dotyczące jego opieki 
lub leczenia, powinni ustalić to z pielęgniarką. 

 Do przeprowadzenia jakichkolwiek terapii lub operacji potrzebna jest zgoda pacjenta. 

 Jeżeli na podstawie ustawy o osobie dorosłej niezdolnej do czynności prawnych (Adults 
with Incapacity Act) krewni lub opiekunowie pacjenta mają prawo decydowania o jego 
dobrobycie, w tym o jego leczeniu, należy o tym powiadomić personel. Dotyczy to np. 
pełnomocnictw, ustanowienia kuratora lub opiekuna lub prawa opieki społecznej.  

 Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Starsza pielęgniarka 
oddziałowa poinstruuje go, jak może się to odbyć. 

 Pacjent ma prawo do otrzymania drugiej opinii. Jeżeli uzna to za konieczne, może 
zapytać specjalistę odpowiedzialnego za opiekę na nim. 

 Stosowne zaświadczenie do pracy wyda pielęgniarka. 
 
 

Praktyki dla studentów i naukowe badania medyczne 
Ważną częścią naszej pracy jest kliniczne nauczanie studentów i organizowanie dla nich 
praktyk przygotowujących ich do zawodów medycznych, pielęgniarskich i innych. Zapytamy 
pacjenta o zgodę, czy chce uczestniczyć w nauczaniu studentów lub medycznych badaniach 
naukowych. Pacjent ma prawo do odmowy, co nie wpłynie na opiekę nad nim. 
 
 

Zapobieganie i kontrolowanie infekcji i żel do higieny rąk 
W szpitalach ważne jest zapobieganie infekcjom i ich kontrola. Aby zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się infekcji, prosimy wszystkich pacjentów, odwiedzających i pracowników 
wchodzących na oddział lub z niego wychodzących o używanie żelu do higieny rąk. 
 
Wycisnąć trochę żelu na ręce, wetrzeć jak krem i poczekać, aż sam wyschnie. Dozowniki z 
żelem znajdują się przy wejściu i na całym oddziale. Jeśli nie można ich znaleźć, są puste lub w 
przypadku wątpliwości, prosimy zapytać personel. 

 
 
Przeniesienie na inny oddział 
W ramach leczenia może zajść konieczność przeniesienia pacjenta na inny oddział. W rzadkich 
przypadkach może się to zdarzyć nocą.  O zmianie oddziału powiadomimy pacjenta, jego 
krewnych lub opiekunów. 
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Przeniesienie do innego szpitala 
W ramach leczenia może zajść konieczność przeniesienia pacjenta do innego szpitala. W 
rzadkich przypadkach może się to zdarzyć nocą. O takiej zmianie powiadomimy pacjenta, jego 
krewnych lub opiekunów. 

 
 
Zakwaterowanie osób tej samej płci 
Podczas pobytu w szpitalu pacjenci będą przebywali na oddziale lub w zatoczce z innymi 
pacjentami tej samej płci. Jednak w niektórych przypadkach będzie to niemożliwe, np. na 
ostrym dyżurze lub oddziałach intensywnej terapii. Każde łóżko będzie wtedy oddzielone 
parawanem. 
 
 

Uprzejmość 
Nie będzie tolerowane obelżywe lub agresywne zachowanie wobec pracowników i innych 
pacjentów, a szpital zastrzega sobie prawo do wniesienia oskarżenia przeciwko każdej 
zachowującej się niewłaściwie osobie. 

 
 
 
Bezpieczeństwo pożarowe 
Alarm przeciwpożarowy sprawdzany jest raz na tydzień. W przypadku wykrycia dymu lub ognia 
należy natychmiast powiadomić o tym personel. W razie pożaru personel pielęgniarski 
poinformuje pacjentów, co mają robić. 

 
 
Zakaz palenia 
W szpitalu i na jego terenie obowiązuje zakaz palenia papierosów. Oznacza to zakaz palenia 
w budynkach NHS, przy wejściu, w drzwiach, na terenie przyszpitalnym lub na parkingu. 
Dotyczy do również używania papierosów elektronicznych lub waporyzatorów. 
 
Próba rzucenia palenia to najważniejszy krok, jaki można zrobić dla swojego zdrowia. W 
szpitalu można uzyskać pomoc w zakresie rzucenia palenia na czas pobytu w szpitalu (In-
patient Smoking Cessation Service), a informacje na jej temat udostępnia personel 
pielęgniarski. Podczas pobytu pacjenta w szpitalu może on również przejść nikotynową terapię 
zastępczą. 

 
 
Posiłki 
Można zamawiać swoje posiłki na jeden z dwóch sposobów: 

1. Na niektórych oddziałach poprosimy o wcześniejsze zamawianie swoich posiłków. 
Pielęgniarka poprosi o wybór posiłku z karty dań. 

2. Na innych oddziałach pacjenci zostaną poproszeni o wybór dań dostępnych w porze 
posiłków. 

 
Na wszystkich oddziałach dostępna jest ta sama żywność. Więcej informacji znajduje się w 
broszurce pt. „Informacje na temat żywności i zdrowia w szpitalach” („Information about Food 
and Health in Hospitals”) dostępnej na oddziale.  Dania halal, koszerne i wegańskie są 
dostępne na życzenie. 
 
Informacje na temat alergenów w pożywieniu są dostępne u personelu. 
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Chroniona pora posiłków 
Staramy się zagwarantować, aby nie przeszkadzano pacjentom podczas posiłków i aby mogli 
oni spożywać je w swoim tempie bez jakichkolwiek zakłóceń. W porze posiłków możemy 
poprosić odwiedzających o opuszczenie oddziału. Jednak gdyby spokrewniona lub 
zaprzyjaźniona osoba odwiedzająca chciałaby pomóc pacjentowi podczas posiłku, prosimy o 
omówienie tego z personelem oddziału. 
 

Chronione podawanie leków 
Widok pielęgniarki lub pielęgniarza we fioletowym fartuchu lub znaku z napisem „chronione 
podawanie leków” (protected drug round) komunikuje innym członkom personelu, pacjentom i 
osobom odwiedzającym, że pracownik koncentruje się na wydawaniu leków i nie powinno się 
mu przeszkadzać.   Jeśli będzie potrzebna pomoc, można za pomocą dzwonka wezwać kogoś 
innego z personelu. 
 

Pranie odzieży pacjentów 
W szpitalu nie jest dostępna usługa prania odzieży pacjentów.  Agencja Health Protection 
Scotland przygotowała ulotkę pt. „Pranie ubrań w domu; informacje dla pacjentów szpitala lub 
mieszkańców domów społecznych i ich krewnych” („Washing Clothes at Home; Information for 
people in hospital or care homes and their relatives”). Można o nią poprosić personel 
pielęgniarski. 

 
Pracownicy opieki społecznej 
Pracownicy opieki społecznej są dostępni na życzenie. Mogą oni udzielić porad lub informacji 
na temat różnego rodzaju spraw, w tym: 

 zapytań o zasiłki lub kwestie finansowe, 

 kwestii zatrudnienia, 

 kwestii domowych. 

 usług opieki społecznej dostępnych w społeczności. 
 
Pracownicy oddziału mogą skierować pacjenta do opieki społecznej. 

 
 
Usługi dla pacjentów 
 
Wózek bufetowy 
Na niektórych oddziałach codziennie z wózka bufetowego można kupić gazety, czasopisma, 
słodycze itd. 
 
 

Usługa kapelana w szpitalu 
Podczas swojego pobytu w szpitalu pacjent może mieć potrzebę rozmowy z kimś w zaufaniu o 
sprawach, które go trapią. Kapelani szpitalni chętnie ich wysłuchają i zaoferują wsparcie 
emocjonalne i duchowe wszystkim pacjentom i osobom ich odwiedzającym niezależnie od ich 
przekonań religijnych. Pielęgniarka oddziałowa pomoże pacjentowi skontaktować się z 
zespołem kapelanów szpitalnych. Są oni również osiągalni po godzinach w nagłych 
przypadkach. Jeśli pacjent ma szczególne potrzeby wynikające z jego przekonań religijnych, 
powinien poinformować o nich personel, który zrobi wszystko, aby im sprostać. Jako że 
kapelani pozostają w służbie NHS, obowiązuje ich przestrzeganie tej samej zasady poufności, 
co innych pracowników służby zdrowia. 
 
Kapelani mogą również pomóc w zorganizowaniu wizyty współwyznawcy religii pacjenta lub 
społeczności wyznawanej przez niego wiary. 
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Telewizor 
Telewizory są dostępne w niektórych pokojach dziennych. W niektórych szpitalach telewizory 
znajdują się przy łóżku. W Glasgow Royal Infirmary czasami trzeba płacić za korzystanie z 
telewizora. W automatach na korytarzu można kupić odpowiednie karty. 
 

Radio szpitalne 
Niektóre oddziały mają dostęp do usługi radiowej. 

 
Kontaktowanie się z rodziną i przyjaciółmi 
 

Za pomocą poczty 
Listy z naklejonymi znaczkami można nadawać przez szpitalny system pocztowy. Listy od 
rodziny i przyjaciół powinny mieć wyraźne napisane na kopercie następujące dane: pełne 
nazwisko pacjenta, numer oddziału i adres szpitala. 
 
 

Przez telefon 
Na niektórych oddziałach można skorzystać z płatnego telefonu. Na niektórych oddziałach przy 
łóżkach znajdują się telefony, do których potrzebna jest karta. Można je kupić na oddziale. 
 
Telefonów komórkowych można używać w miejscach do tego wyznaczonych.. Takie 
miejsca będą specjalnie oznakowane. O ich rozlokowanie można również zapytać pracowników 
oddziału. Osoby korzystające z telefonów komórkowych uprasza się o poszanowanie spokoju 
innych pacjentów. 
 
Ze względu na ochronę prywatności pacjentów obowiązuje zakaz robienia zdjęć 
telefonem komórkowym w jakiejkolwiek części szpitala. 
 
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, personel oddziału wskaże gniazdka, w których można 
naładować telefon komórkowy. 

 
 
Telefony do szpitala 
Liczbę telefonów do szpitala powinno się utrzymywać na minimalnym poziomie. Prosimy, aby 
do szpitala dzwoniła na raz jedna osoba zaprzyjaźniona lub spokrewniona. Można poprosić ją, 
aby przekazała wiadomości na temat postępu pacjenta innym członkom rodziny lub 
przyjaciołom. Należy pamiętać, że przez telefon personel może udzielić ograniczonej ilości 
informacji. 

 
 
Ulotki informacyjne dotyczące zdrowia 
W szpitalu dostępne są ulotki na temat usług, schorzeń zdrowotnych, terapii, konkretnych 
dolegliwości i poprawy stanu zdrowia. 
 
Agencja Health Rights Information Scotland ma również ulotki na temat zgody udzielanej przez 
pacjentów, poufności i dostępu do kartoteki medycznej. Dla pacjentów poniżej 16. roku życia 
przygotowane są oddzielne ulotki. Powinny być one dostępne u pracowników oddziału. 
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Informacje zwrotne, komentarze i sugestie 
NHS Greater Glasgow and Clyde pragnie zapewnić każdemu pacjentowi, krewnemu i 
opiekunowi szansę udzielenia nam informacji zwrotnych na temat świadczonych przez nas 
usług i opieki. Ważne jest, abyśmy mogli uczyć się na podstawie doświadczeń osób, które 
korzystają z naszych usług niezależnie od tego, czy są to doświadczenia dobre, czy złe. 
 
Pacjenci mogą udzielić nam informacji zwrotnych, komentarzy lub sugestii na wiele sposobów: 

 podczas pobytu w szpitalu mogą oni porozmawiać z personelem lub poprosić o rozmowę 
z kimś z kierownictwa, 

 podczas pobytu na oddziale dostaną oni formularz od personelu z jednym prostym 
pytaniem na temat doświadczeń z pobytu w szpitalu i miejscem na zapisanie swoich 
własnych komentarzy. 

 NHSGGC ma swój własny internetowy system otrzymywania informacji zwrotnych. Jest 
to formularz, który można wypełnić na naszej stronie internetowej. Uwagi zostaną 
przesłane do osób odpowiedzialnych za daną usługę w celu jej ulepszenia. W celu 
uzyskania dalszych informacji lub pozostawienia uwag można odwiedzić stronę 
www.nhsggc.org.uk/patientfeedback  

 Można również podzielić się swoimi uwagami i doświadczeniami na stronie internetowej 
pt. „Opinie Pacjenta” („Patient Opinion”) pod adresem (www.patientopinion.org.uk ). 

 
Strona ta jest prowadzona przez niezależną firmę i umożliwia pozostawienia komentarzy 
zwrotnych, do których ustosunkuje się NHSGGC. 

 
 
Skargi 
Jeśli komentarze zwrotne pacjenta mają formę skargi, powinien on omówić to z kimś z 
kierownictwa. Jednak jeżeli pacjent nie życzy sobie składania skargi osobiście, może pobrać 
kopię naszego formularza skarg (Complaints Leaflet), który powinien być wyłożony na oddziale 
lub zatelefonować do biura skarg (Complaints Office) pod numerem telefonu 0141 201 4500 
lub wysłać mail na adres: complaints@ggc.scot.nhs.uk  
 
 

Usługa porad i pomocy dla pacjentów (Patient Advice and Support Service 
(PASS)) 
Wraz z agencją Citizens Advice Scotland NHSGGC wdrożyła ustalenia świadczenia usługi 
porad i pomocy dla wszystkich pacjentów NHS (PASS). Usługa ta jest darmowa, poufna, 
niezależna od NHS i całkowicie bezstronna. 
 
Z PASS można skontaktować się poprzez National Citizens Advice Bureau pod numerem 
telefonu 0808 800 90 60 lub przez miejscowy oddział National Citizens Advice Bureau. 
www.cas.org.uk/patientadvice  

 
 
Wyjście ze szpitala do domu 

 Zapewniamy, że omówimy z pacjentem kwestie związane z jego wyjściem ze szpitala do 
domu. 

 Na niektórych oddziałach dostępna jest ulotka na temat wypisu ze szpitala (powrotu do 
domu). 

 Porozmawiamy z pacjentem lub jego rodziną o tym, czy po opuszczeniu szpitala w domu 
będzie potrzebował pomocy. 

 Personel pielęgniarski powiadomi jego krewnych lub przyjaciół o tym, że będzie 
wychodził ze szpitala, tak żeby można było zorganizować podróż do domu, ale pacjent 
może również zorganizować to sam. 

http://www.nhsggc.org.uk/patientfeedback
http://www.patientopinion.org.uk/
mailto:complaints@ggc.scot.nhs.uk
http://www.cas.org.uk/patientadvice
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 Ustalenia medyczne — jeśli pacjent po wypisaniu ze szpitala będzie musiał przyjmować 
leki, zapewnimy co najmniej siedmiodniowy ich zapas.  Przygotujemy również 
zaświadczenie dla pacjenta i jego lekarza pierwszego kontaktu z informacjami na temat 
przepisanych leków i innych kwestii dotyczących jego leczenia i wypisu ze szpitala. 
Dalsze szczegóły dotyczące leczenia pacjenta zostaną wysłane do jego lekarza 
pierwszego kontaktu. 

 W niektórych szpitalach udostępnione są poczekalnie dla pacjentów wypisywanych ze 
szpitala. Mogą z nich korzystać osoby, które czekają na transport do domu lub 
przepisane im leki. 

 
Dalsze wizyty 
Jeżeli pacjent będzie wymagał wizyty w poradni, udzielimy mu informacji na ten temat, zanim 
wyjdzie ze szpitala lub wyślemy mu je pocztą. 
 
 

Koszty podróży 
Wszyscy pacjenci podróżujący z Highlands i wysp mogą ubiegać się o zwrot części lub całości 
kosztów podróży publicznymi środkami transportu. 
 
Informacje podane poniżej odnoszą się wyłącznie do pacjentów korzystających z kredytu 
rodzinnego (Family Credit), zasiłków wyrównawczych (Income Support) lub zasiłku dla 
osób o niskich dochodach (Low Income). 

 Prosimy o przyniesienie ze sobą dokumentu udowadniającego prawo do zwrotów 
kosztów podróży, np. pismo potwierdzające prawo do zasiłku, zaświadczenie HC2, kartę 
dla osób pobierających dodatki do przychodów zwalniająca je od opłat za pewne usługi 
medyczne i recepty na lekarstwa (NHS Tax Credit Exemption Card) lub kartę 
rejestracyjną azylanta (Asylum Registration Card — ARC). 

 Prosimy o zachowanie biletów na autobus lub pociąg, które poświadczą opłacenie 
podróży do i ze szpitala. 

 Możemy zwrócić koszty paliwa pacjentom korzystającym z samochodu. 

 W niektórych przypadkach można ubiegać się o zwrot kosztów podróży osoby 
towarzyszącej pacjentowi. 

 Nie będą zwracane koszty za przejazdy taksówką. 
 
Dalszych informacji udziela personel pielęgniarski. 
 
 

Wsparcie ze strony opiekunów 
Czy ktoś pozostaje pod Państwa opieką? Opiekun to ktoś, kto opiekuje się partnerem, krewnym 
lub przyjacielem, który nie może sobie poradzić bez pomocy z powodu choroby, wątłego 
zdrowia lub niepełnosprawności. Dotyczy to osób, które mogą, ale nie muszą, mieszkać z kimś 
pozostającym pod ich opieką. Jeżeli opiekunowie chcieliby skorzystać z pomocy, mogą jej 
udzielić miejscowe centra dla opiekunów. Mogą oni udzielić pomocy i wsparcia w wielu 
kwestiach, np. dostępu do pomocy tymczasowej, krótkich przerw, informacji i porad w szerokim 
zakresie tematów, wsparcia emocjonalnego i dostępu do grup wsparcia opiekunów. 
 
O miejscowe centra wsparcia dla opiekunów można zapytać, korzystając z linii informacji i 
pomocy dla opiekunów (Carers' Information and Support Line) pod numerem telefonu 0141 353 
6504. 
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Wsparcie finansowe 
Jest wiele miejscowych centrów usług na temat doradztwa finansowego (Money Advice 
Services), w których można uzyskać darmowe i poufne wsparcie w kwestiach finansowych. 
 
Usługi te obejmują pomoc w: 

 w zakresie ubiegania się o należne zasiłki, 

 wypełnianiu formularzy takich zasiłków, 

 zakresie odwołań od decyzji nieprzyznania zasiłku, 

 zajmowaniu się wierzycielami w Państwa imieniu, 

 rozważeniu opcji zawieszenia kont, 

 kontrolowaniu swoich wydatków, 

 zapewnianiu wsparcia prawnego. 
 
Informacje na temat najbliższej usługi Money Advice Scotland Service są udzielane pod 
numerem telefonu 0141 572 0237 lub na stronie internetowej www.moneyadvicescotland.org.uk  
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