
CzyCzy pandemia COVID-19 miała 
negatywny wpływ na twoje 
leczenie szpitalne?

W tej ulotce znajdziesz  
przydatne informacje,  
które pomogą ci 
w oczekiwaniu 
na wizytę 
ambulatoryjną, 
badanie 
diagnostyczne, 
operację lub 
wizytę 
u specjalisty 
w szpitalu.



•  Z powodu pandemii COVID-19 
NHS Scotland przyjmuje i leczy 
mniej pacjentów; występują 
również niestety opóźnienia 
w rutynowym leczeniu ze 
względu na wytyczne dotyczące 
kontroli zakażeń, których celem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
pacjentom i personelowi.  
W czasie pandemii pacjenci byli 
przyjmowani i leczeni zależności 
od pilności schorzeń – zasada ta 
będzie obowiązywała nadal 
w okresie powrotu NHS do 
pełnej aktywności.

•  NHS Scotland dokłada wszelkich 
starań, aby poszerzyć zakres 
dostępnych usług możliwie jak 
najszybciej i w jak najbardziej 
bezpieczny sposób. Klinicyści/
specjaliści kliniczni stale analizują 
sposób świadczenia usług, aby 
zapewnić dodatkowe terminy 

wizyt, które pozwolą poszerzyć 
zakres opieki nad pacjentami.

Informacje 
o twojej wizycie
•  Upewnij się, że przekazałeś(-aś) 

poradni GP swoje aktualne 
dane do kontaktu, w tym 
preferowaną przez siebie 
metodę kontaktu. 

•  W zależności od twojej 
indywidualnej sytuacji wizyta 
może nie odbyć się 
bezpośrednio w gabinecie. 
Możesz zostać poproszony(-a) 
o udział w wizycie za 
pośrednictwem telefonu/
wideokonferencji z lekarzem. 

•  Zazwyczaj przed terminem 
wizyty otrzymasz listowne 
powiadomienie. Jeśli nie możesz 
przyjść na umówioną wizytę, jak 
najszybciej poinformuj o tym 
oddział lub klinikę, aby umożliwić 
zaoferowanie tego terminu 
innemu pacjentowi. Swoją wizytę 
będziesz mógł/mogła przełożyć 
na bardziej dogodny  dzień 
i godzinę.

•  Dla własnego bezpieczeństwa 
do szpitala należy przychodzić 
wyłącznie wtedy, gdy zostaniesz 
o to poproszony(-a). 

Pandemia COVID-19 postawiła służby NHS 
przed wieloma trudnościami, dlatego obecnie 
świadczymy opiekę w inny sposób, aby 
wspierać pacjentów w całej Szkocji



Kiedy mogę 
spodziewać się 
wizyty?
•  Skierowanie zostanie 

rozpatrzone przez zespół 
kliniczny jak najszybciej po jego 
otrzymaniu.

•  Dołożymy wszelkich starań, 
aby zapewnić ci jak najszybszy 
termin wizyty w związku 
z twoim schorzeniem. Niestety 
może to oznaczać konieczność 
dłuższego oczekiwania na 
bezpieczny powrót służby 
zdrowia do pełnego działania.

•  Dla zapewnienia ci szybszej 
opieki możesz zostać 
poproszony(-a) o podróż do 
szpitala bardziej oddalonego 
od twojego miejsca 
zamieszkania.

Co możesz zrobić ze 
swojej strony?
•  Przyjdź na wizytę 

w wyznaczonym terminie lub 
powiadom nas, jeśli już jej nie 
potrzebujesz – to bardzo 
ważne.

•  Koniecznie przeczytaj przed 
wizytą wszystkie otrzymane 
informacje, abyś wiedział(a), 
czego się spodziewać i mógł/
mogła poczynić odpowiednie 
przygotowania.

•  Zależy nam, abyś był(a) w pełni 
zaangażowany(-a) w decyzje 
dotyczące opieki nad tobą.

Zachęcamy cię do zadawania 
pytań pracownikom służby 
zdrowia, aby pomóc ci 
w podjęciu świadomych decyzji 
dotyczących możliwych badań 
i metod leczenia. Zachęcamy 
cię do zadania następujących 
pytań:

•  Jakie są korzyści?
•  Jakie jest ryzyko?
•  Jakie są alternatywy?
•  Co się stanie, jeżeli nie 

podejmę żadnych działań?

Zadanie tych pytań 
pracownikom służby zdrowia 
pomoże ci podjąć decyzję 
o odpowiednich dla ciebie 
badaniach i metodach leczenia.

Odpowiednie 
postępowanie przy 
twoim schorzeniu 
•  Jeśli skierowano cię na wizytę 

na oddziale szpitalnym, 
powinieneś/powinnaś otrzymać 
także informacje o tym, jak 
postępować z twoim 
schorzeniem do czasu wizyty.  
Dotyczy to także danych do 
kontaktu na wypadek 
jakichkolwiek pytań.

•  Przestrzegaj udzielonych ci 
porad na temat postępowania 
ze swoim schorzeniem w czasie 
oczekiwania na wizytę.

•  Dodatkowe informacje 
znajdziesz w poradnikach 
samopomocowych wydanych 
przez NHS.



Samopomoc
•  Jeśli potrzebujesz dodatkowej 

porady na temat swojego stanu 
zdrowia, skontaktuj się 
z zespołem szpitala, w którym 
masz umówioną wizytę. Również 
strona NHS jest cennym źródłem 
informacji – wejdź na: nhsinform.
scot/self-help-guides

•  Jeśli twój stan lub objawy 
ulegną pogorszeniu w czasie 
oczekiwania na wizytę, 
skontaktuj się z poradnią 
swojego GP.

•  Miejscowy farmaceuta lub 
wykwalifikowany członek 
zespołu aptecznego może 
udzielić ci porady i w razie 
potrzeby sprzedać leki 
wydawane bez recepty.

•  Zadzwoń do NHS 24 pod numer 
111, aby uzyskać dodatkowe 
informacje na temat 
postępowania z objawami 
schorzenia.

•  Jeśli uważasz, że twój stan 
zdrowia lub objawy  
zagrażają życiu, natychmiast 
zadzwoń pod numer 999.

Inne rodzaje 
wsparcia
Jeśli uważasz, że opóźnienie  
w leczeniu miało negatywny  
wpływ na twoje zdrowie 
psychiczne i dobre  

samopoczucie, pomoc możesz 
uzyskać także od następujących 
organizacji;

•  Jeśli czujesz się przytłoczony(-a) 
lub potrzebujesz wsparcia, 
możesz zadzwonić do NHS 24 
pod numer 111 przez 24 godziny 
na dobę i wybrać opcję Mental 
Health (zdrowie psychiczne) 
z automatycznego menu 
telefonicznego.

•  Organizacja Breathing Space 
jest dostępna pod numerem 
0800 83 85 87 – w dni 
powszednie od poniedziałku do 
czwartku w godzinach 18–2 
w nocy oraz w weekendy od 
godz. 18 w piątek do godz. 6 
rano w poniedziałek 
(breathingspace.scot).

•  Organizacja Living Life jest 
dostępna pod numerem 
0800 328 9655 od poniedziałku 
do piątku w godzinach: 13–21.


