Zmiana usług pediatrycznych
w Ealing Hospital od czerwca
Planowane są pewne zmiany w zakresie usług pediatrycznych świadczonych
przez Ealing Hospital.
W niniejszej ulotce opisano główne zmiany, prosimy jednak korzystać
z naszych usług w dotychczasowy sposób do 30 czerwca 2016 roku.

Usługi, które pozostają
w Ealing Hospital

Nowe usługi w Ealing
Hospital

Usługi niedostępne
od 30 czerwca 2016

Pediatryczna pomoc
doraźna Świadczona
przez centrum pomocy
doraźnej (Urgent Care
Centre).

Pediatryczna klinika
szybkiej diagnostyki
(Rapid Access Clinic)
z lekarzem prowadzącym
Zapewnia lekarzom
pierwszego kontaktu szybki
dostęp do porady
specjalistycznej oraz wizyty
dla dzieci wymagających
konsultacji ze specjalistą
w terminie do 48 godzin.

Dziecięcy oddział
szpitalny
16 łóżek, w tym łóżka
czterodniowej
obserwacji. Obecnie
możliwa jednoczesna
opieka nad 10-12
pacjentami szpitalnymi.

Ambulatoryjna opieka
ogólna i pediatryczna
To kliniki szpitalne oraz
kliniki rejonowe leczące
cukrzycę i astmę.
Usługi opieki dziennej
dla lżejszych
przypadków, nie
zagrażających życiu,
jak niektóre zabiegi,
opieka psychiatryczna
oraz fizjoterapia.

Program pilotażowy
Connecting Care for
Children w Southall
i Acton
Zapewnienie opieki bliżej
domu, dzięki czemu
zmniejsza się ryzyko, że
wystąpi potrzeba
hospitalizacji dziecka.
Zespół środowiskowej
pediatrycznej opieki
pielęgniarskiej
Przenoszony do Ealing
Hospital i włączany do
środowiskowej i szpitalnej
opieki pediatrycznej.
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Pediatryczny oddział
ratunkowy
„Niebieskie” ambulanse
ratunkowe nie będą już
zabierać dzieci na
oddział ratunkowy
w Ealing Hospital.
Dzieci, które trafiają na
oddział ratunkowy,
zostaną
zdiagnozowane,
ustabilizowane
i bezpiecznie
przeniesione w razie
potrzeby.

Więcej informacji będzie można uzyskać w maju. Najnowsze informacje zaś
znaleźć można na stronie www.healthiernorthwestlondon.nhs.uk oraz śledząc
@HealthierNWL

Należy pamiętać, że nie tylko szpitale świadczą usługi
opieki zdrowotnej, leczenia i porady medycznej.
Poniżej opisane są sposoby korzystania z usług NHS
NHS 111
Należy wybrać numer 111, gdy wymagana jest porada medyczna lub leczenie i stan
nie zagraża życiu. Także wtedy, gdy pojawiają się pilne obawy o własny stan
psychiczny.

Apteki
Lokalni farmaceuci są bardzo dobrze wykształceni i mogą służyć poradą w zakresie
wyboru leków oraz metod leczenia wielu powszechnych dolegliwości, takich jak bóle
głowy, problemy żołądkowe, kaszel oraz przeziębienie.

Lekarze pierwszego kontaktu i opieka środowiskowa
Lekarze pierwszego kontaktu oraz działające przy nich zespoły oferują szeroki
zakres usług w zakresie opieki zdrowotnej i psychiatrycznej dla całej rodziny.
Lekarze pierwszego kontaktu w Ealing dysponują obecnie dostępem do
pediatrycznej kliniki szybkiej diagnostyki Rapid Access Clinic w Ealing Hospital, która
zapewnia lekarzom pierwszego kontaktu porady specjalistyczne dotyczące zdrowia
dziecka oraz wyznacza wizyty u specjalisty.

Centra pomocy doraźnej
Ealing Hospital całodobowo, siedem dni w tygodniu przyjmuje pacjentów dorosłych
oraz dzieci z pilnymi, ale niezagrażającymi życiu stanami, takimi jak niewielkie rany
cięte, złamania kości, infekcje oraz skręcenia i zwichnięcia.

Oddziały ratunkowe (A&E)
Pomoc ratunkowa przeznaczona jest dla osób z poważnymi, zagrażającymi życiu
schorzeniami oraz obrażeniami. Jeśli nie można samodzielnie dotrzeć na oddział
ratunkowy, należy zatelefonować po karetkę, wybierając numer 999.
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