
Tratamentul dv. spitalicesc 
a fost afectat de pandemia 
de COVID-19?

Acest pliant oferă 
informații utile pentru  
a vă ajuta în timp 
ce așteptați o 
consultație în 
ambulatoriu, un 
test de 
diagnosticare,  
o operație sau 
pentru a 
consulta un 
specialist la 
spital.



•  COVID-19 a avut ca efect un 
număr mai mic de pacienți 
consultați și tratați în sistemul 
NHS Scotland, cu unele 
întârzieri regretabile în 
tratamentul de rutină, din 
cauza recomandărilor de 
combatere a infecției pentru a 
menține pacienții și personalul 
în condiții de siguranță. 
În timpul acestei pandemii, 
pacienții au fost consultați și 
tratați în funcție de urgența 
clinică și vom continua să 
facem acest lucru în timp ce 
remobilizăm NHS.

•  NHS Scotland depune eforturi 
mari pentru a crește numărul 
serviciilor disponibile cât mai 
rapid posibil și în condiții de 
deplină siguranță. Clinicienii/
experții clinici își revizuiesc 
continuu modul în care asigură 

serviciile pentru a oferi 
consultații suplimentare în 
scopul îngrijirii dv.

Despre 
consultația dv. 
•  Vă rugăm să vă asigurați că ați 

furnizat cabinetului GP-ului dv. 
informațiile de contact 
actualizate, inclusiv metoda de 
contact preferată. 

•  În funcție de circumstanțele dv. 
individuale, consultația dv. ar 
putea să nu aibă loc față în față. 
Este posibil să vi se solicite să 
participați la consultația dv. 
printr-un apel telefonic/video 
cu un clinician. 

•  În mod normal veți fi notificat(ă) 
printr-o scrisoare înainte de 
consultație. Dacă nu vă puteți 
prezenta la consultație, vă 
rugăm să informați clinica sau 
secția cât mai curând posibil, 
pentru a le permite să ofere 
acest timp unui alt pacient. 
Vă veți putea reprograma 
consultația la o dată și la o oră 
convenabile pentru dv.

•  Pentru siguranța dv., vă rugăm 
să vă duceți la spital numai atunci 
când vi se solicită acest lucru. 

Din cauza COVID-19, au apărut anumite 
provocări în serviciile noastre NHS și acum 
oferim asistența medicală în mod diferit 
pentru a sprijini pacienții din întreaga Scoție



Când ar trebui 
să mă aștept la 
consultație?
•  Trimiterea dv. va fi examinată 

cât mai curând posibil de o 
echipă clinică de îndată ce va fi 
primită .

•  Se va face tot posibilul să fiți 
consultat(ă) cât mai curând 
pentru afecțiunea dv. Din 
păcate, acest lucru poate 
însemna că va trebui să 
așteptați mai mult până când 
serviciile se vor relua în condiții 
de siguranță.

•  Vi se poate solicita să vă duceți 
la un spital situat mai departe 
de casă pentru a primi mai 
curând asistența medicală.

Cum puteți 
ajuta?
•  Este important să veniți atunci 

când vi se face programare sau 
să ne anunțați dacă nu mai este 
necesar să veniți.

•  Citiți în prealabil toate 
informațiile care vi s-au 
furnizat, astfel încât să știți la ce 
să vă așteptați și să puteți face 
pregătirile necesare.

•  Dorim să fiți pe deplin 
implicat(ă) în deciziile privind 
îngrijirea dv. Vă încurajăm să 
puneți întrebări cadrelor 

medicale pentru a vă ajuta să 
luați o decizie în cunoștință de 
cauză cu privire la opțiunile dv. 
de testare și de tratament. 
Vă încurajăm să puneți 
următoarele întrebări (BRAN):

•  Care sunt Beneficiile?
•  Care sunt Riscurile?
•  Care sunt Alternativele?
•  Ce se întâmplă dacă nu fac 

Nimic?

Dacă veți adresa aceste întrebări 
cadrelor medicale, veți putea 
decide mai ușor care sunt cele 
mai potrivite teste și tratamente 
pentru dv.

Monitorizați-vă 
simptomele 

•  Dacă ați fost trimis(ă) la secția 
unui spital pentru o consultație, 
trebuie să vi se furnizeze 
informații despre cum să vă 
gestionați afecțiunea în timpul 
așteptării. Acestea includ 
informații de contact în cazul în 
care aveți întrebări.

•  Vă rugăm să respectați 
recomandările privind modul în 
care să vă gestionați afecțiunea 
în timp ce așteptați să fiți 
consultat(ă).

•  Puteți găsi mai multe informații 
în ghidurile de auto-ajutorare 
de la NHS inform.



Auto-ajutorare
•  Dacă aveți nevoie de 

recomandări suplimentare cu 
privire la afecțiunea dv., vă 
rugăm să contactați echipa 
spitalului la care aveți 
programare. NHS inform este, 
de asemenea, o resursă 
valoroasă – accesați nhsinform.
scot/self-help-guides

•  Dacă afecțiunea sau 
simptomele dv. se agravează în 
timpul așteptării, trebuie să 
contactați cabinetul GP-ului dv.

•  Farmacistul local sau un 
membru instruit al echipei de 
farmaciști vă poate da indicații 
și vă poate oferi medicamente 
fără rețetă, dacă este cazul.

•  Sunați la NHS 24 la numărul 111 
pentru indicații suplimentare cu 
privire la gestionarea 
simptomelor.

•  În cazul în care considerați 
că afecțiunea sau 
simptomele dv. vă pun viața 
în pericol, sunați imediat la 
numărul 999.

Alte tipuri 
de asistență 
Dacă simțiți că sănătatea  
dv. psihică și fizică au fost 
afectate de întârzierea 
tratamentului, puteți solicita 

ajutor și de la următoarele 
organizații:

•  Dacă vă simțiți copleșit(ă) sau 
dacă aveți nevoie de asistență, 
puteți suna la NHS 24 la 
numărul 111, disponibil 24 de 
ore pe zi, și selectați opțiunea 
Mental Health (sănătate 
mintală) din telefon.

•  Breathing Space la numărul 
0800 83 85 87 este disponibil 
în cursul săptămânii de luni 
până joi, între orele 18:00-2:00, 
iar în weekend de vineri de la 
ora 18:00 până luni la ora 6:00 
(breathingspace.scot).

•  Living Life la numărul 
0800 328 9655, disponibil luni-
vineri între orele 13:00-21:00.


