
Érintette kórházi kezelését 
a Covid19-világjárvány?

Ez a prospektus hasznos 
tájékoztatással szolgál arra az 
időszakra amíg járóbeteg-
ellátási időpontjára, 
diagnosztikai 
vizsgálatra, 
műtétre vagy 
kórházi 
ellátásra 
várakozik. 



•  A Covid19 idején kevesebb 
beteget vizsgáltunk és kezeltünk 
az NHS Scotland rendszerében, 
ami sajnálatos csúszásokat 
okozott a rutinellátásban a 
betegek és a személyzet 
biztonságának megőrzésére 
szolgáló fertőzésellenőrzési 
intézkedések miatt. 
A világjárvány alatt a betegeket 
sürgősségi alapon vizsgáltuk 
meg és kezeltük, és az NHS 
helyreállítása alatt ez továbbra is 
így marad.

•  Az NHS Scotland mindent 
megtesz azért, hogy a 
szolgáltatások szélesebb köre a 
lehető legbiztonságosabban és 
leggyorsabban álljon 
rendelkezésre. Az orvosok/
klinikai szakemberek 
folyamatosan ellenőrzik, 

hogyan tudnak a szolgáltatások 
nyújtása során több időpontot 
kiadni a betegellátás 
támogatására.

Az Ön 
időpontjáról 
•  Ügyeljen rá, hogy naprakész 

elérhetőségi adatokkal lássa 
el a GP rendelőt, a preferált 
kapcsolatfelvételi módot is 
megadva. 

•  Egyéni körülményeitől függően 
előfordulhat, hogy az időpontja 
nem személyes találkozásra 
szól. Megkérhetik, hogy az 
adott időpontban telefon/
videóhívásban vegyen részt 
az orvossal. 

•  Az időpont előtt általában 
levélben kap értesítést. Ha nem 
ér rá az adott időpontban, a 
lehető leghamarabb értesítse a 
kórházi osztályt vagy a klinikát, 
hogy más betegnek tudják adni 
az időpontot. A vizsgálatot át 
tudja ütemezni egy Önnek 
megfelelő dátumra és időpontra.

•  Biztonsága érdekében csak 
akkor keressen fel kórházat, 
ha erre kérik. 

A Covid19 kihívások elé állította az NHS 
szolgálatait, és most máshogy nyújtjuk az 
ellátást a betegeknek Skócia egész területén



Mikorra 
várhatom a 
vizsgálatot?
•  Amint megérkezik a beutalója, 

a lehető leghamarabb meg 
fogja vizsgálni egy klinikai 
csapat.

•  Mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a lehető 
leghamarabb sor kerüljön a 
betegségével kapcsolatos 
vizsgálatra. Sajnos ez azt 
jelentheti, hogy a szolgáltatások 
biztonságos újraindulása alatt 
hosszabb ideig kell várnia.

•  A gyorsabb ellátás érdekében 
arra kérhetik, hogy utazzon, 
vagy keressen fel a lakhelyétől 
távolabbi kórházat.

Mivel segítheti 
Ön a folyamatot?
•  Fontos, hogy megjelenjen az 

Önnek adott időpontban, vagy 
tájékoztasson minket, ha már 
nincs szüksége az időpontra.

•  Feltétlenül olvasson el előre 
minden megadott információt, 
hogy tudja, mire számíthat, 
és meg tudja tenni a releváns 
előkészületeket.

•  Szeretnénk teljes mértékben 
bevonni az ellátásával 
kapcsolatos döntésekbe. 
Javasoljuk, hogy tegyen fel 
kérdéseket az egészségügyi 
szakembereknek, hogy 
megalapozott döntést tudjon 
hozni a vizsgálati és kezelési 
lehetőségekről. Javasoljuk, hogy 
tegye fel a következő kérdéseket:

•  Mik az előnyök?
•  Mik a kockázatok?
•  Mik az alternatívák?
•  Mi történik, ha nem teszek 

semmit?

Ha felteszi az egészségügyi 
szakembereknek ezeket a 
kérdéseket, könnyebben tud 
dönteni az Ön számára megfelelő 
vizsgálatokról és kezelésekről.

Kísérje 
figyelemmel 
állapotát 

•  Ha kórházi osztályra utalták be 
egy időpontra, tájékoztatást kell 
kapnia arról, hogyan kezelje a 
betegségét, amíg várakozik. 
Ennek részeként meg kell kapnia 
azt az elérhetőséget, ahol 
felteheti esetleges kérdéseit.

•  Feltétlenül kövesse a betegsége 
kezelésére kapott tanácsokat, 
amíg a vizsgálatra várakozik.

•  További tájékoztatásért olvassa 
el az NHS inform önkiszolgáló 
útmutatóit.



Önkiszolgálás
•  Ha további tanácsokat szeretne 

kapni a betegségére 
vonatkozóan, vegye fel a 
kapcsolatot azzal a kórházi 
csapattal, ahova időpontja van. 
 Az NHS inform is értékes 
információforrás. Keresse fel az 
nhsinform.scot/self-help-guides

•  Ha várakozás közben romlik az 
állapota vagy rosszabbodnak a 
tünetei, vegye fel a kapcsolatot 
GP rendelőjével.

•  Helyi gyógyszerésze vagy a 
gyógyszertári csapat képzett 
tagja szükség esetén tanácsot 
ad Önnek, és el tudja látni vény 
nélkül kapható gyógyszerrel.

•  A tünetek kezelésére 
vonatkozó további tanácsért 
hívja az NHS 24 szolgálatot a 
111-es telefonszámon.

•  Ha úgy gondolja, hogy állapota 
vagy tünetei életveszélyesek, 
azonnal hívja a 999-es 
telefonszámot.

Egyéb 
támogatás
Ha úgy érzi, hogy mentális 
egészségét vagy jóllétét 
negatívan befolyásolja  
a kezelés csúszása,  
a következő szervezetektől  
is kérhet segítséget;

•  Ha nagyon megviseltnek érzi 
magát, vagy segítségre van 
szüksége, hívja az NHS 24 
szolgálatot a nap 24 órájában 
elérhető 111-es telefonszámon, 
és válassza a Mental Health 
(mentális egészség) opciót a 
telefonban felajánlott lehetőségek 
közül.

•  A Breathing Space a 
0800 83 85 87 számon elérhető 
hétköznap, hétfőtől csütörtökig 
18:00 és 2:00 óra között, és 
hétvégén, pénteken 18:00 órától 
hétfőn 6:00 óráig 
(breathingspace.scot).

•  A Living Life hétfőtől péntekig 
13:00 és 21:00 óra között 
elérhető a 0800 328 9655 
telefonszámon.


