
Ovplyvnila pandémia 
COVID-19 vaše 
nemocničné vyšetrenie?

V tomto letáku nájdete 
užitočné informácie, 
ktoré vám pomôžu, 
kým budete čakať 
na ambulantné 
vyšetrenie, 
diagnostické 
vyšetrenie, 
operáciu alebo 
vyšetrenie 
špecialistom 
v nemocnici.



•  V dôsledku ochorenia COVID-19 
NHS Scotland vyšetrí a lieči 
menej pacientov a dochádza k 
poľutovaniahodnému 
oneskoreniu rutinnej liečby 
spôsobenému 
epidemiologickými 
usmerneniami, ktorých cieľom je 
zaistiť bezpečnosť pacientov a 
zamestnancov. Počas tejto 
pandémie sa pacienti vyšetrujú a 
liečia podľa klinickej naliehavosti 
a bude to tak aj naďalej, kým 
znova zmobilizujeme našu NHS.

•  NHS Scotland vyvíja veľké úsilie s 
cieľom čo najbezpečnejšie a čo 
najrýchlejšie zvýšiť dostupnosť 
služieb. Klinickí lekári/klinickí 
odborníci neustále prehodnocujú 
poskytovanie svojich služieb, aby 
mohli zabezpečiť dodatočné 
vyšetrenia v rámci starostlivosti 
o pacientov.

Vaše vyšetrenie 
•  Uistite sa, že ambulancii svojho 

GP ste poskytli aktuálne 
kontaktné informácie vrátane 
uprednostňovaného spôsobu 
kontaktovania. 

•  V závislosti od vašej konkrétnej 
situácie nemusí byť vaše 
vyšetrenie osobné. Môžu vás 
požiadať, aby ste vyšetrenie 
absolvovali prostredníctvom 
telefonátu/videohovoru s 
klinickým lekárom. 

•  Termín vyšetrenia vám zvyčajne 
bude vopred oznámený listom. 
Ak nemôžete absolvovať 
vyšetrenie, informujte o tom čo 
najskôr oddelenie alebo kliniku, 
aby tento termín mohli ponúknuť 
inému pacientovi. Termín 
vyšetrenia budete môcť zmeniť 
na deň a čas, ktorý vám 
vyhovuje.

•  V záujme vašej bezpečnosti 
navštívte nemocnicu len vtedy, 
keď vás o to požiadajú. 

Ochorenie COVID-19 so sebou prinieslo výzvy 
pre služby NHS a v súčasnosti poskytujeme 
starostlivosť inak, aby sme mohli pomáhať 
pacientom v celom Škótsku



Kedy môžem 
očakávať, že ma 
vyšetria?
•  Akonáhle dostaneme 

odporúčanie od vášho lekára, čo 
najskôr ho preskúma klinický tím.

•  Robíme všetko preto, aby sa vaše 
konkrétne ťažkosti vyšetrili čo 
najskôr. Žiaľ, môže to niekedy 
znamenať, že budete musieť 
dlhšie počkať, kým sa služby opäť 
bezpečne spustia.

•  Môžu vás požiadať, aby ste 
navštívili nemocnicu 
vzdialenejšiu od vášho bydliska, 
kde vám poskytnú starostlivosť 
skôr.

Ako nám môžete 
pomôcť ?
•  Ak dostanete termín, je dôležité, 

aby ste ho využili alebo nás 
informovali, ak už ho 
nepotrebujete.

•  Uistite sa, že ste si vopred 
prečítali všetky poskytnuté 
informácie, aby ste vedeli, čo 
máte čakať, a mohli sa náležite 
pripraviť.

•  Chceme, aby ste sa v plnej miere 
zapájali do rozhodovania o 
starostlivosti o vás. Neváhajte 
klásť svojim zdravotníckym 
pracovníkom otázky, aby ste sa 
mohli informovane rozhodovať 
o možnostiach vyšetrenia 
a liečby. Pýtajte sa:

•  Aké sú prínosy?
•  Aké sú riziká?
•  Aké sú alternatívy?
•  Čo sa stane, ak nebudem robiť 

nič?

Keď položíte svojim 
zdravotníckym pracovníkom tieto 
otázky, pomôže vám to rozhodnúť 
sa, aké vyšetrenie a liečba sú pre 
vás vhodné.

Sledujte svoj 
stav 

•  Ak vás odporučili na vyšetrenie 
na určitom nemocničnom 
oddelení, mali by ste dostať 
informácie o tom, ako zvládať 
svoje ťažkosti, kým čakáte. Patria 
k nim kontaktné informácie, 
ktoré môžete využiť v prípade 
otázok.

•  Uistite sa, že postupujete podľa 
odporúčaní o tom, ako zmierniť 
svoj ťažkosti, kým čakáte na 
vyšetrenie.

•  Viac informácií nájdete v 
príručkách NHS inform 
zameraných na svojpomoc.



Ako si pomôcť
•  Ak  potrebujete poradiť s vašimi 

ťažkosťami, kontaktujte 
pracovníkov nemocnice, 
u ktorých čakáte na vyšetrenie. 
Ďalším cenným zdrojom je NHS 
inform – navštívte stránku 
nhsinform.scot/self-help-guides

•  Ak sa vaše ťažkosti alebo príznaky 
počas čakania zhoršia, kontaktujte 
ambulanciu svojho GP.

•  Váš miestny lekárnik alebo 
školený pracovník lekárne vám 
môže poradiť alebo v prípade 
potreby poskytnúť voľnopredajné 
lieky.

•  Viac informácií o zvládaní 
príznakov dostanete na linke 
NHS 24 na čísle 111.

•  Ak sa domnievate, že vaše 
ťažkosti alebo príznaky sú život 
ohrozujúce, okamžite zavolajte 
na číslo 999.

Ďalšia podpora 
Ak si myslíte, že oneskorenie vašej 
liečby ovplyvňuje vaše duševné 
zdravie a pohodu, pomôžu vám aj 
nasledujúce organizácie:

•  Ak sa cítite zúfalo alebo 
potrebujete pomoc, zavolajte na 
nepretržitú linku NHS 24 na čísle 
111 a z telefónnych hesiel vyberte 
možnosť „Mental Health“ 
(duševné zdravie).

•  Organizácia Breathing Space na 
čísle 0800 83 85 87 je k dispozícii 
v pracovných dňoch od pondelka 
do štvrtka v čase od 18:00 h do 
02:00 h a cez víkend od piatka 
18:00 h do pondelka 06:00 h 
(breathingspace.scot).

•  Organizácia Living Life na čísle 
0800 328 9655 je k dispozícii od 
pondelka do  piatka od 13.00 h 
do 21.00 h.


