ÎNDRUMĂRI PENTRU
ACCES LA
ÎNGRIJIRI MEDICALE
ȘI SOCIALE

Noiembrie 2021

Bine ați venit în Irlanda de Nord
Sosirea într-o țară diferită poate reprezenta o
experiență copleșitoare. Am întocmit câteva
informații pe care le-ați putea considera utile.
Această broșură vă va informa despre
serviciile medicale și de asistență socială și
modul în care să le accesați. Dorim să vă
asigurăm că primiți un serviciu care vă
satisface nevoile individuale. Serviciile
Medicale și de Asistență Socială din Irlanda
de Nord sunt în general gratuite la punctul de livrare pentru persoanele
care sunt considerate rezidenți obișnuiți. Acest lucru va depinde de
circumstanțele dumneavoastră individuale și prin urmare, pot exista
unele persoane care vor trebui să plătească pentru orice alt serviciu cu
excepția îngrijirilor medicale și sociale de urgență.
Am furnizat detaliile Serviciilor Medicale și de Asistență Socială din
Irlanda de Nord și cum să le accesați în mod corespunzător.

Formate alternative
Acest document este disponibil într-o varietate de
formate alternative și limbi și poate fi disponibil la cerere,
de ex., limbi ale minorităților etnice, braille, citire ușoară,
MP3. Vă rugăm să contactați „Equality Lead” din zona
trustului dumneavoastră dacă aveți nevoie de document
într-o limbă sau un format diferit (vezi 1.3 pentru detalii
de contact).
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1. Introducere

1.1

Îngrijiri medicale și sociale (HSC)

În Irlanda de Nord, Serviciul Național de Sănătate (NHS) este denumit
Serviciul de Îngrijiri Medicale și Sociale sau HSC. HSC din Irlanda de
Nord furnizează servicii acute, în cadrul îngrijirilor critice și de urgență și
de asemenea, oferă servicii de asistență socială, precum servicii de
îngrijiri la domiciliu, servicii pentru familie și copii, servicii de grădiniță și
servicii de activitate socială.
Există 6 trusturi pentru îngrijiri medicale și sociale în Irlanda de Nord,
care furnizează servicii medicale și de asistență socială.
Harta de mai jos prezintă cinci regiuni din cadrul Irlandei de Nord.
Aceste regiuni sunt denumite zone ale trustului de îngrijiri medicale și
sociale. Trustul serviciului de ambulanță din Irlanda de Nord acoperă
toate cele cinci regiuni ale Irlandei de Nord.

1.2

Zone ale trustului HSC
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1.3 Trustul „Equality Leads” al serviciului de îngrijiri
medicale și sociale:
Belfast
Health
& Social
Care
Trust

Orla Barron
Planificare și „Equality
Lead”
1st Floor, Admin
Building
Knockbracken
Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST BT8 8BH

Telefon: 028 95046567
Mobil:
07825 146432
orla.barron@belfasttrust.hscni.net

Southern
Health &
Social Care
Trust

Cathy Lavery
Șeful unității „Equality”
1st Floor
Hill Building
Spitalul „St. Luke”
Loughgall Rd
ARMAGH
BT61 7NQ
Susan Thompson
Manager „Equality”
2nd Floor
Lough House
Spitalul „Ards”
Newtownards
BT23 4AS

Telefon: 02837 564 151
Mobil:
07552271620
cathy.lavery@southerntrust.hscni.net

Jennifer Mayse
Manager „Equality”
Spitalul „Tyrone &
Fermanagh”
Donaghanie Road
Omagh
Co Tyrone
BT79 ONS

Telefon: 028 82835278
Telex: 028 82835345
jennifer.mayse@westerntrust.hscni.net

Trustul de
servicii
Medicale și
sociale
Sud Estic

Vestic
#####
& Social
Care
Trust

Telefon: 028 9151 2177
Telex: 028 9151 0137
susan.thompson@setrust.hscni.net
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Northern
Health &
Social Care
Trust

Alison Irwin
Șeful unității „Equality”
Route Complex
8e Coleraine Road
Ballymoney
Co Antrim
BT53 6BP

Trustul
serviciilor
de
ambulanță
din Irlanda
de Nord

John Gow
Tel.: 02890 400717
Responsabil cu unitatea john.gow@nias.hscni.net
„Equality” și implicare
www.nias.hscni.net
publică la sediul
ambulanței
Site 30, Knockbracken
Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST
BT8 8SG

1.4

Telefon:
028 2766 1377
Mobil/Telex: 07825667154
alison.irwin@northerntrust.hscni.net
equality.unit@northerntrust.hscni.net

Translatori

Serviciul de translatori pentru
îngrijiri medicale și sociale al
organizației de servicii pentru
afaceri (BSO) depune eforturi
pentru a facilita accesul la servicii
medicale și de asistență socială
pentru pacienții care nu vorbesc
limba engleză ca limbă maternă
sau ca limbă secundară
competentă. Serviciul de
translatori BSO furnizează translatori față în față, ceea ce înseamnă că
un translator va fi prezent fizic în timpul programării dumneavoastră.
Serviciul este gratuit, iar din punct de vedere legal, este dreptul
dumneavoastră de a beneficia de asistență lingvistică profesională.
 Serviciul funcționează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
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 Translatorii sunt instruiți profesional și acreditați cu calificare de
interpretare comunitară.
 Translatorii trebuie să poate întotdeauna insigna de identificare
HSC.
 Translatorii sunt obligați să respecte confidențialitatea.
 Translatorii vor contacta pacientul/clientul numai înainte de
programare, atunci când li se solicită acest lucru
din partea practicantului HSC, pentru a confirma
participarea sau pentru a transmite orice
instrucțiuni specifice programării.
 Translatorii trebuie să obțină întotdeauna
consimțământul pentru interpretare, ca parte a
prezentării.
 Echipa operațională care se ocupă de cereri va
încerca, dacă i se solicită, să încerce să
furnizeze același translator, în scopuri de consecvență.

Ce poate face translatorul dumneavoastră
 Să fie bilingv și să cunoască cum să interpreteze, facilitând
comunicarea.
 Să interpreteze cu precizie (nu întotdeauna interpretare cuvânt cu
cuvânt, însă înțelesul complet al conversației va fi comunicat).
 Să fie imparțial și să păstreze confidențialitatea.
 Să clarifice nuanțe culturale și să cunoască problemele culturale
sau circumstanțiale.
 Să orienteze clienții sau pacienții către alte servicii, dacă este
posibil.
Ce nu poate face translatorul dumneavoastră
 Traducerea în scris a unui document lung.
 Consilierea clientului (avocatură bilingvă).
 Să vorbească în locul dumneavoastră - acesta va interpreta numai
cuvintele dumneavoastră.
 Să aibă grijă de copii.
 Să ofere consiliere sau transport.
 Să ofere numărul dumneavoastră de telefon sau detaliile de
contact.
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Să solicite un translator.
Dumneavoastră trebuie să informați oficiul de programări sau
recepționistul dacă aveți nevoie de asistență lingvistică. Este cel mai
bine să îi informați din avans, astfel încât să poată accesa un translator
în limba dumneavoastră preferată. Personalul sau recepționistul va
programa un translator în numele dumneavoastră.

Interpretare telefonică

Uneori poate fi mai adecvată furnizarea unui interpret telefonic sau în
cazul în care translatorul față în față nu este disponibil. Practicanții din
cadrul serviciilor medicale și de asistență socială pot utiliza interpretarea
telefonică prin intermediul serviciului de interpretare telefonică „Big
Word”. „Big Word” furnizează interpreți prin link telefonic pentru
programările serviciilor medicale și de asistență socială din Irlanda de
Nord. Acești interpreți sunt translatori profesioniști, calificați și sunt
obligați să respecte un cod de conduită similar precum cei care lucrează
pentru serviciul de interpretare al serviciilor medicale și de asistență
socială BSO.

1.5

Eligibilitatea pentru tratament medical

Serviciile Medicale și de Asistență Socială din Irlanda de Nord
sunt în general gratuite la punctul de livrare pentru persoanele
care sunt considerate rezidenți obișnuiți, ceea ce înseamnă
că nu trebuie să plătiți pentru a fi consultat(ă) de un medic și
nici nu aveți nevoie de asigurare medicală. În funcție de circumstanțele
dumneavoastră, este posibil să plătiți pentru anumite servicii, cum ar fi
tratamentul stomatologic și oftalmologic.
În principiu, măsura în care trebuie să plătiți sau nu pentru tratamentul
dumneavoastră depinde de tipul de tratament și dacă locuiți în Irlanda
de Nord sau sunteți doar în vizită. Dacă tratamentul este o urgență și
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este furnizat într-un departament de urgențe, clinică în regim
ambulatoriu sau unitate pentru vătămări minore, acesta este furnizat
gratuit. Odată ce tratamentul de urgență a fost furnizat, îngrijirile
ulterioare sub forma internărilor în spital sau în regim ambulatoriu, etc.,
pot fi taxabile dacă nu sunteți un rezident „obișnuit” al Irlandei de Nord
sau se consideră că nu îndepliniți unul dintre criteriile de excludere.

Detalii de contact pentru fiecare trust
Belfast Health &
Social Care Trust

Elieen Murphy, manager pentru acces la
servicii medicale și de asistență socială
Telefon 02895048408
eileenm.murphy@belfasttrust.hscni.net
accesshealthcare@belfasttrust.hscni.net
Sarah Craig, manager pentru acces la servicii
medicale și de asistență socială
Telefon 02896155436
sarah.craig@belfasttrust.hscni.net
accesshealthcare@belfasttrust.hscni.net

Southern Health &
Social Care Trust

Brigid Quinn, manager pentru acces la
servicii medicale și de asistență socială,
SHSCT, departamentul pentru finanțe,
spitalul „Daisy Hill”
Telefon: 02837565296
access.healthcare@southerntrust.hscni.net

South Eastern Health
& Social Care Trust

Echipa de evaluare financiară
Telefon: 028 44 513857

Western Health &
Social Care Trust

Echipa pentru acces la serviciile medicale și
de asistență socială
Spitalul „Altnagelvin”
Telefon: 02871 345171 Ext 214959, 213052,
214436, 214960 sau
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Spitalul „Southwest Acute”
Telefon: 028 6638 2000 Ext 255502
Northern Health &
Social Care Trust

Melanie Sloan, manager pentru acces la
servicii medicale și de asistență socială
Antrim Hospital
Telefon: 028 9442 4000 Ext 334271

1.6 Cum să accesați HSC?
Cardul dumneavoastră medical
Pentru a obține acces la servicii, trebuie să vă
înregistrați la cabinetul unui medic de familie (MF).
Medicul de familie, denumit și practician general sau MF, este punctul
de intrare pentru o gamă variată de servicii. Unii MF lucrează individual,
alții lucrează împreună cu alți MF, în cadrul unui cabinet MF sau centru
medical și de îngrijiri.
Trebuie să vă înregistrați la cabinetul unui MF imediat ce sosiți în Irlanda
de Nord, mai degrabă decât să așteptați până când aveți nevoie să
accesați serviciile medicale sau de asistență socială.
Pentru a vă înregistra, trebuie să completați un formular de înscriere.
Acest formular este denumit HSCR-1. Este disponibil într-o gamă variată
de alte limbi. Faceți clic pentru a accesa formularul http://www.hscbusiness.hscni.net/1814.htm
Formularul HSCR-1 și versiunile traduse sunt, de asemenea, disponibile
la cabinetul oricărui MF sau din partea organizației pentru servicii de
afaceri (BSO), care supraveghează înregistrarea dumneavoastră.
Detaliile lor de contact sunt:
Organizația pentru servicii de afaceri
Sediu
2 Franklin Street
Belfast BT2 8DQ
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Telefon: (028) 9032 4431
Telex: (028) 9053 5575
Reclamații: Complaints.bso@hscni.net
Site web: http://www.hscbusiness.hscni.net
Trebuie să obțineți un formular de înscriere, să îl completați și apoi să îl
aduceți împreună cu un act de identitate și dovezi ale eligibilității
solicitate, la cabinetul MF ales de dumneavoastră. Documentele
dumneavoastră vor fi trimise către BSO, care apoi vă vor repartiza la un
cabinet MF. Apoi, veți primi un card medical eliberat de BSO. Acest
lucru poate dura până la 8 săptămâni. Nu trebuie să plătiți pentru cardul
medical. Cardul dumneavoastră medical este un document important; vă
conferă dreptul de a primi o gamă de servicii.
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2. Care sunt opțiunile aflate la dispoziția dumneavoastră
pentru îngrijirea sănătății?
Rețineți faceți alegerea bună!
Autoîngrijire

Farmacie

Medic de familie
Unitatea de vătămări minore
Îngrijiri de urgență

999

2.1

Autoîngrijire

Autoîngrijirea este cea mai bună alegere pentru a trata boli, afecțiuni și
vătămări minore. O gamă de boli și acuze frecvente, cum ar fi durerile și
disconforturile, tusea, răcelile, deranjamentele stomacale și durerile în
gât, pot fi tratate cu medicamente eliberate fără prescripție medicală și
odihnă. Rețineți, fie dacă sunt tratate sau nu, majoritatea se vor
ameliora. Unele dintre elementele esențiale pentru autoîngrijire următoarele sunt disponibile pentru a le achiziționa fără prescripție
medicală: Paracetamol, aspirină, ibuprofen, mixturi de rehidratare,
remedii pentru indigestie, plasturi și termometru. (Urmați întotdeauna
instrucțiunile de pe ambalaj).
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Dacă vă simțiți în continuare rău, trebuie să contactați medicul
dumneavoastră local sau medicul de familie (MF).

2.2 Despre medicul dumneavoastră de familie (MF sau
medic
De familie)
Medicii locali sau medicii de familie, denumiți și practicieni generali (MF),
supraveghează starea de sănătate a persoanelor din comunitatea lor
locală și abordează o întreagă gamă de probleme medicale. Există
peste 330 de cabinete MF în Irlanda de Nord.

2.3

Serviciile MF

MF furnizează o gamă variată de servicii, inclusiv:









Recomandări medicale cu privire la o gamă de probleme
Examinări fizice
Diagnosticarea simptomelor
Prescrierea medicamentelor
Educație medicală și depistare medicală
Administrarea vaccinurilor
Efectuarea intervențiilor chirurgicale simple.
Furnizarea de îngrijiri continue pentru afecțiuni de lungă durată
sau cronice
 Unele cabinete MF furnizează un serviciu de programare sau de
repetare online a prescripțiilor (prin intermediul site-urilor web ale
cabinetelor lor).
MF este responsabil să vă ajute cu îngrijirea nevoilor dumneavoastră
medicale. Acesta va decide dacă trebuie să consultați un alt specialist
medical și dacă este cazul, va efectua toate aranjamentele necesare.
MF va decide, de asemenea, ce medicamente aveți nevoie și vă poate
oferi o prescripție medicală.
Aveți dreptul la tratament din partea unuia dintre MF, la cabinetul unde
sunteți înregistrat(ă). Nu aveți niciun drept automat de a consulta un
anumit MF. Atunci când vă înregistrați la un cabine MF, este posibil să
fiți evaluat(ă) de orice MF din cabinetul respectiv și este posibil să nu se
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ocupe mereu de dumneavoastră același medic, cu toate acestea, veți
beneficia de continuitatea îngrijirilor din partea cabinetului respectiv.

2.4

Cum să găsiți un cabinet MF

Există peste 330 de cabinete MF în Irlanda de Nord. Căutați
un cabinet MF în zona dumneavoastră - Căutați un cabinet
MF | nidirect. Este important să vă cunoașteți drepturile de
bază:
 Aveți dreptul de a solicita să fiți tratat(ă) de un medic care are
același sex cu dumneavoastră
 Trebuie să rețineți că aveți dreptul de a schimba cabinetul MF în
orice moment.

2.5 Cum să fiți evaluat(ă) de MF
Din cauza pandemiei de COVID-19, cabinetele MF și-au schimbat modul
de funcționare. Dacă trebuie să contactați un MF, nu vă prezentați
personal la cabinet. În schimb, apelați telefonic mai întâi - apelați
telefonic cabinetul MF și solicitați să discutați cu MF. Apelurile telefonice
vor fi triate pentru a decide ordinea de tratare a pacienților. Programările
la MF pot fi apoi virtuale, telefonice sau prin apel video. MF poate
decide, de asemenea să vă consulte personal.

2.6 Vizitele la domiciliu
Dacă vă simțiți prea rău pentru a vă prezenta la cabinet, puteți avea
dreptul la o vizită la domiciliu din partea MF. Trebuie să contactați
cabinetul MF pentru a solicita acest lucru. Totuși, nu puteți insista ca
MF să vă viziteze la domiciliu. Un MF vă va vizita la domiciliu numai
dacă consideră că afecțiunea dumneavoastră impune acest lucru.

2.7 Medicație/prescripție medicală
Dacă MF decide că aveți nevoie de medicație, acesta vă va scrie o
prescripție medicală, pe care trebuie să o luați de la cabinetul MF și să o
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duceți la orice farmacie pentru a colecta medicația. Consultați secțiunea
„Servicii farmaceutice”.

3. Servicii în afara orelor de program
Cabinetele MF sunt de obicei deschise de luni până vineri, la orele
menționate în cabinet. Pentru nopți, zile de weekend și sărbători
publice, serviciile sunt furnizate de servicii în afara orelor de program.
Cabinetele vor avea informații despre cum să contactați serviciile în
afara orelor de program, dacă aveți nevoie de un medic. Trebuie să
existe un mesaj înregistrat la telefonul cabinetului, precum și notificări pe
ușă, care furnizează detalii suplimentare.
Toate centrele în afara orelor de program vor furniza îngrijiri medicale de
urgență pentru problemele care nu pot aștepta până când se redeschide
cabinetul MF. De asemenea, furnizează servicii chiar dacă nu sunteți
înregistrat(ă) la un cabinet local.
MF în afara orelor de program este disponibil dacă aveți nevoie de
îngrijiri medicale atunci când cabinetul MF dumneavoastră este închis.
Serviciile de MF în afara orelor de program funcționează de la ora 18:00
în fiecare zi a săptămânii, până când cabinetul MF dumneavoastră se
deschide în următoarea dimineață și non-stop sâmbăta, duminica și în
zilele de sărbători publice. Rețineți să apelați telefonic serviciul mai
întâi. Medicul sau asistentul medical vă va oferi îndrumări telefonice,
poate decide că nu trebuie să fiți consultat(ă) de un medic sau vă va
trimite către un alt serviciu dacă este necesar. Cabinetul MF
dumneavoastră va avea detaliile de contact pentru zona
dumneavoastră.
Îngrijirile MF de urgență în afara orelor de program pot fi găsite
contactând cabinetul MF dumneavoastră local și de asemenea, online la
www.nidirect.gov.uk/choosewell

3.1 Îngrijiri urgente sau unitatea de vătămări minore
O unitate de îngrijiri de urgență poate trata vătămările care nu sunt
critice sau pun viața în pericol, cum ar fi:
 Leziuni ale membrelor superioare și inferioare
 Rupturi osoase, întinderi, contuzii și plăgi
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Mușcături - produse de oameni, animale și insecte
Arsuri și opăriri
Abcese și infecții ale plăgilor
Leziuni minore ale capului
Rupturi nazale și sângerări nazale
Corpuri străine în ochi și în nas.

Dacă dumneavoastră sau un copil cu vârsta mai mare de 5 ani suferă o
vătămare minoră, vă puteți prezenta la unitățile pentru vătămări minore.
Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani trebuie duși la departamentul de
urgențe din zona dumneavoastră.

3.2

Spitale

MF dumneavoastră vă poate trimite către un medic specialist la un spital
sau este posibil ca dumneavoastră să aveți nevoie să mergeți la spital
dacă necesitați tratament de urgență.
Dacă MF dumneavoastră nu poate rezolva o problemă, atunci de obicei
veți fi trimis(ă) către un spital pentru analize, tratament sau pentru a fi
consultat(ă) de un medic cu cunoștințe de specialitate.
Dacă MF dumneavoastră aranjează o trimitere, acest lucru înseamnă că
a efectuat aranjamentele ca dumneavoastră să fiți consultat(ă) de un
medic sau un specialist, cu privire la analize sau tratament. Veți primi o
scrisoare din partea spitalului sau clinicii, cu detaliile unei programări
care s-a efectuat pentru dumneavoastră, astfel încât să fiți consultat(ă)
de un medic specialist. Pentru majoritatea specialiștilor, pot exista timpi
de așteptare. Dacă nu puteți participa, trebuie să vă anulați
programarea. Ulterior, vi se va aloca o nouă dată.
Specialistul vă va consulta și va discuta despre problema
dumneavoastră de sănătate. Dacă este necesar, acesta va aranja
efectuarea analizelor. În acest caz, veți primi o scrisoare ulterioară din
partea spitalului, cu informații referitoare la data și ora la care trebuie să
reveniți pentru analize.
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3.3 Serviciul pentru participanți noi din Irlanda
de Nord (NINES)
Trusturile pentru servicii medicale și sociale din Belfast și
din Sud, în colaborare cu Agenția pentru sănătate publică și cu Comisia
pentru sănătate și asistență socială, au înființat un serviciu condus de
asistenți medicali pentru noii participanți din cadrul zonelor trustului
pentru sănătate și asistență socială din Belfast și trustului Sudic pentru
sănătate și asistență socială.
Serviciul furnizează o varietate de clinici care susțin sănătatea și
bunăstarea noilor imigranți, persoanelor care solicită azil, refugiaților și
copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 16 ani, țintiți pentru depistarea
tuberculozei.
Acest serviciu unic are scopul de a susține toți noii participanți, oferind
servicii de depistare, educație medicală și indicatoare pentru alte
servicii. O varietate de clinici pot fi accesate pentru a aborda nevoile de
sănătate și bunăstare ale grupului de clienți, astfel încât să se includă
clinici de promovare și evaluare a sănătății, teste BBV din sânge și
IGRA/cuantiferon pentru tuberculoză, clinici Mantoux/BCG pentru cei cu
vârsta mai mică de 16 ani.
Clienților li se oferă o evaluare holistică a sănătății; depistarea bolilor
transmisibile, cum ar fi TB, hepatita B și C, HIC, pentru clienții din țările
aflate la risc înalt. Asistența/recomandările sunt oferite odată cu
înregistrarea la un medic de familie și servicii stomatologice;
semnalizarea altor servicii și recomandarea mai departe, după caz.
Livrarea serviciului:
 În trustul Belfast, serviciile pot fi livrate în mediul clinic sau la
reședința persoanei. În trustul Sudic, serviciul este livrat în mediul
clinic.
 Un pașaport deținut de un nou client a fost pilotat de BHSCT (în
prezent în așteptare din cauza Covid-19), care este trimis
împreună cu formularul de înregistrare la MF, pentru a încuraja un
proces mai lin.
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 Furnizarea programului mantoux/BCG[1] pentru copiii cu vârste
cuprinse între 0 și 16 ani.
 Susținere privind înregistrarea la medici de
familie/stomatologi/opticieni.
 Depistare medicală.
 Teste sanguine de depistare BBV.
 Au fost stabilite căi directe de trimitere către servicii specializate,
adică, clinică de medicină genito-urinară, servicii de maternitate,
clinică pentru torace, boli infecțioase pediatrice.
 Urmărirea rapidă a radiografiilor toracice permite detectarea
precoce a tuberculozei și trimiterea mai departe către o clinică
pentru torace, în vederea investigațiilor și tratamentului, dacă este
cazul.
 Consilierea clientului.
 Ajutor și sfaturi confidențiale
Pentru informații ulterioare despre serviciile disponibile, programul clinicii
sau cum să faceți o trimitere, serviciul pentru noi participanți din Irlanda
de Nord poate fi contactat:
Trustul din Belfast – de luni până vineri (028) 95042830
Trustul Sudic – de luni până vineri (028) 37561370

3.4 Servicii urgente și de îngrijiri de urgență
Serviciile urgente și de îngrijiri de urgență din Irlanda de Nord au roluri
esențiale în a răspunde nevoilor pacienților. Deși sunt strâns legate, este
important să înțelegeți diferențele dintre îngrijiri urgente și îngrijiri de
urgență.
Îngrijiri urgente sau unitatea de vătămări minore
O boală sau o vătămare care necesită atenție urgentă, dar nu este o
situație care pune viața în pericol. Îngrijirile urgente în Irlanda de Nord
includ: Cabinetul medicului de familie în timpul zilelor săptămânii;
Serviciile MF în afara orelor de program (MF OOH) noaptea și în zilele
BCG este un vaccin utilizat pentru a preveni tuberculoza. BCG înseamnă „Bacilul
Calmette-Guerin” și este denumit după Dr. Calmette și Dr. Guerin, care au dezvoltat
vaccinul.
[1]
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de weekend; farmaciile; unitățile de vătămări minore; un centru de
tratament de urgență; Departamentele de urgențe (ED) și Serviciul de
ambulanță din Irlanda de Nord (NIAS).
Serviciul „Phone First” - Unele trusturi pentru
servicii medicale și asistență socială din Irlanda
de Nord operează un serviciu „Phone First”.
Acesta este conceput pentru pacienții, inclusiv
copiii, care se simt rău și au în vedere să se
prezinte la Departamentul de urgențe sau Centrul
de tratament urgent, cu o vătămare sau boală
care necesită tratament urgent, însă nu pune
imediat viața în pericol.
Atunci când apelați serviciul „Phone First”, afecțiunea dumneavoastră
sau a persoanei pentru care apelați, va fi evaluată clinic și se vor face
aranjamente să accesați cel mai adecvat serviciu pentru nevoile
dumneavoastră.
Puteți primi recomandări telefonice pentru autoîngrijire, puteți fi
direcționat(ă) către o programare la un centru de tratament urgent sau o
unitate pentru vătămări minore, departament de urgențe sau vi se poate
recomanda să fiți consultat(ă) de propriul MF.
În cazul unui accident grav sau al unei urgențe, trebuie să vă
prezentați la departamentul de urgențe sau puteți apela telefonic 999
sau 112
Accesarea îngrijirilor urgente sau serviciilor pentru vătămări
minore din zona dumneavoastră
Belfast Health &
Social Care Trust

Dacă vă prezentați la departamentul de urgențe
veți fi îndrumat(ă) către serviciul de îngrijiri
urgente sau serviciul de urgențe, în funcție de
nevoile dumneavoastră.
Link:
Departamente de urgență | Trustul pentru servicii
medicale și asistență socială din Belfast
(hscni.net)

Southern Health &
Social Care Trust

Serviciul „Phone First” operează între 9:00 și
18:00 de luni până vineri
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Telefon: 0300 123 3 111
Transmiterea textului: 18001 0300 123 3 111
În afara acestor ore, trebuie să vă prezentați la
unitatea pentru vătămări minore.
Link: https://southerntrust.hscni.net/phone-firstfor-urgent-care/
South Eastern
Health & Social
Care Trust

Cele trei spitale din trustul Sud Estic au diferite
moduri de a accesa îngrijirile urgente și
vătămările minore - consultați link-urile de mai jos
pentru fiecare spital:
Lagan Valley - https://setrust.hscni.net/ourhospitals/hospital-3/emergency-departmentlagan-valley-hospital/
Ulster - https://setrust.hscni.net/ourhospitals/ulsterhospital/
Downe - https://setrust.hscni.net/ourhospitals/downehospital/

Western Health &
Social Care Trust

Serviciul „Phone First”
Telefon: 0300 020 6000
Redare text: 0870 240 5152
Link:
https://westerntrust.hscni.net/services/emergencydepartment-and-urgent-care-services/phone-first/

Northern Health &
Social Care Trust

Serviciul „Phone First”
Telefon: 0300 123 1 123
Redare text: 18001 0300 123 1 123
De asemenea, este disponibil prin aplicația
„Interpreter Now”.
Link:
Noul serviciu „Phone First” pentru departamentele
de urgență și unitățile de vătămări minore Trustul pentru servicii medicale și asistență
socială din Irlanda de Nord (hscni.net)
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Toate cele de mai sus pot face obiectul schimbării, verificați
întotdeauna site-ul web, dacă aveți dubii și aveți nevoie de îngrijiri
urgente, prezentați-vă la departamentul de urgențe.
Îngrijiri de urgență:
Boli care pot pune viața în pericol sau accidente care
necesită tratament intensiv imediat. Îngrijirile de
urgență sunt în prezent furnizate în spitale cu
departamente de urgență de tipul 1 și tipul 2 și de
serviciul de ambulanță din Irlanda de Nord.

3.5

Accident grav sau urgență

În cazul unui accident grav sau al unei urgențe, trebuie să vă
prezentați la departamentul de urgențe sau puteți apela telefonic 999
sau 112 - Ambulanțele de urgență trebuie păstrate pentru urgențe
reale, unde viețile se află la risc. Dacă aveți într-adevăr nevoie de
asistența ambulanței, dumneavoastră sau o persoană în numele
dumneavoastră trebuie să apeleze 999 sau 112, iar când operatorul vă
întreabă ce serviciu necesitați, trebuie să răspundeți „ambulanță”.
Apoi veți fi conectat(ă) cu centrul de control al ambulanței care vă va
adresa întrebări referitoare la:
 Numărul de telefon al apelantului
 Locația incidentului
 Natura incidentului.
O ambulanță va fi trimisă către dumneavoastră imediat ce este posibil,
dacă este cazul.

3.6 Ce se întâmplă dacă limba engleză nu este
limba dumneavoastră maternă?
Dacă limba engleză nu este limba dumneavoastră
maternă, serviciul de ambulanță poate aduce rapid un
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translator calificat în apelul telefonic, astfel încât să permită
comunicarea.
Translatorii telefonici sunt:
 Disponibili 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an
 Instruiți și calificați profesional
 Furnizați sub contract de „The Big Word”.
Translatorul va:
 Fi bilingv și va cunoaște cum să interpreteze, facilitând
comunicarea.
 Interpreta cu precizie
 Fi imparțial și va păstra confidențialitatea
 Nu va vorbi în locul dumneavoastră - acesta va interpreta numai
cuvintele dumneavoastră.

3.7 Cum sunteți prioritizat(ă)?
Persoana de la telefon vă va adresa mai multe întrebări pentru a
determina gravitatea situației dumneavoastră și caracterul urgent al
răspunsului necesitat.
Apelurile din centrul de control al ambulanței sunt prioritizate pe baza
nevoii clinice, cu cel mai imediat răspuns transmis celor a căror nevoie
clinică este cea mai mare.

3.8 Ce puteți face în timp ce așteptați ambulanța?
În funcție de situație, persoana care primește apelul poate rămâne pe fir
cu dumneavoastră pentru a vă oferi îndrumări practice în timp ce
așteptați sosirea ambulanței.
Aceste îndrumări pot include acțiuni pe care să le întreprindeți pentru a:





Poziționa pacientul
Elibera căile aeriene ale pacientului
Opri pierderea de sânge
Efectua RCP (resuscitare cardiopulmonară)
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3.9 Ce se întâmplă dacă ambulanța nu este cea mai bună
opțiune pentru dumneavoastră?
Poate deveni evident din informațiile pe care le furnizați că ambulanța de
urgență nu este de fapt necesară imediat pentru a vă rezolva situația. În
astfel de circumstanțe, centrul de control al ambulanței vă poate
direcționa către un clinician din centrul de control, care vă va oferi sfaturi
cu privire la tratarea afecțiunii dumneavoastră.
Ocazional, centrul de control al ambulanței vă poate semnaliza un
serviciu mai adecvat în cadrul serviciilor medicale și de asistență
socială, pentru a vă rezolva problema, ca o alternativă la prezentarea la
departamentul de urgențe.

3.10 Cine va fi trimis la dumneavoastră?
În urgențele care pun viața în pericol, persoanele din Irlanda de Nord
tind să aștepte sosirea unui echipaj de ambulanță format din două
persoane. Cu toate acestea, NIAS utilizează în mod eficient paramedici
cu răspuns rapid, care vor sosi într-o mașină. Aceste vehicule sunt
echipate cu echipament esențial pentru salvarea vieților, care poate fi
necesar în cazul unei urgențe. Mașina poate ajunge la fața locului mai
repede și poate permite paramedicului să furnizeze tratament mai rapid.
De asemenea, va fi trimisă o ambulanță pentru a furniza asistență
suplimentară paramedicului și pentru a transporta pacientul la
departamentul de urgențe.
Vi se vor solicita detalii legate de numele dumneavoastră, locația și
natura problemei medicale. O ambulanță va fi trimisă către
dumneavoastră imediat ce este posibil. Nu există niciun cost pentru
acest serviciu.
Ambulanța vă va duce la departamentul de urgențe (ED) al spitalului,
unde veți fi examinat(ă) de un medic. Din nou, acest tratament este
gratuit.
Mai jos este o listă a serviciilor spitalicești:
 Departamente de urgență - furnizează tratament de urgență nonstop
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 Servicii de spitalizare - efectuează operații sau oferă tratament,
pacienții rămân în spital pentru o noapte sau mai mult.
 Servicii de zi - efectuează operații și investigații mici și externează
pacienții la domiciliu în aceeași zi.
 Servicii în regim ambulator - programări cu medicii specialiști sau
profesioniști în îngrijiri (cum ar fi asistenți medicali sau
profesioniști aliați din domeniul medical) pentru o gamă variată de
specialități clinice.

3.11 Ce se întâmplă după sosirea paramedicului?
După ce evaluează și posibil furnizează tratament pacientului,
paramedicul poate decide că:
 Este necesar tratament suplimentar la departamentul de urgențe
și că este necesar transportul cu ambulanța.
 Este necesar tratament suplimentar la departamentul de urgențe,
dar nu este necesar transportul cu ambulanța.
 Nu este necesar tratament suplimentar, iar pacientul poate
rămâne la domiciliu
 Pacientul poate fi trimis către un alt profesionist din domeniul
sănătății, din cadrul serviciilor medicale și de asistență socială, de
ex., MF sau asistenți medicali districtuali
 Pacientul poate fi trimis către un specialist și un centru de
tratament mai adecvat, în cadrul serviciilor medicale și de
asistență socială.
REȚINEȚI - PĂSTRAȚI AMBULANȚELE PENTRU URGENȚE REALE

4. Toate celelalte servicii

4.1 Servicii de maternitate
Dacă plănuiți să aveți un copil sau credeți că ați putea fi gravidă, trebuie
să contactați MF dumneavoastră imediat ce este posibil. MF
dumneavoastră vă poate confirma sarcina, trimite către servicii de
maternitate și oferi îndrumări medicale. Alternativ, vă puteți auto26 | Pagina

recomanda serviciilor de maternitate apelând sau trimițând un e-mail
spitalului și solicitând un formular de recomandare sau completând un
formular online.
Moașele au instruire specializată pentru a vă îngriji pe dumneavoastră și
pe copilul dumneavoastră nou-născut și vă pot ajuta să decideți unde și
cum doriți să nașteți. Acestea lucrează atât în spitale, cât și în
comunitate. Vă vor îngriji și vă vor ajuta să vă pregătiți pentru naștere
atunci când sunteți gravidă, la momentul nașterii copilului
dumneavoastră și timp de 28 de zile după naștere. Moașa comunitară
vă va apela pentru a se întâlni cu dumneavoastră și nou-născutul
dumneavoastră, după naștere, pentru a se asigura că totul este în
regulă. Moașa vă va vizita în propria dumneavoastră casă după ce vă
întoarceți de la spital. Nu trebuie să faceți niciun aranjament
dumneavoastră - spitalul va face acest lucru pentru dumneavoastră.

4.2 Vizitatori pentru sănătate
Vizitatorii pentru sănătate sunt asistenți medicali comunitari specializați
în sănătate publică, care ajută familiile și copiii în toate problemele
legate de sănătate și bunăstare.
Aceștia vă vor vizita la domiciliu între 10 și 14 zile după nașterea
copilului dumneavoastră. Frecvența vizitelor după aceasta va fi
determinată pe baza rezultatului unei evaluări a sănătății familiei.
Vizitatorul pentru sănătate va evalua starea de sănătate și dezvoltarea
copilului dumneavoastră până când acesta este gata să meargă la
școală. De asemenea, va furniza susținere și ajutor familiilor pentru
toate problemele legate de sănătate, de ex., depresie post-natală, somn,
alimentație, imunizări și gestionarea comportamentului. În cazul în care
copilul dumneavoastră are o problemă medicală, vizitatorul pentru
sănătate va trimite copilul pentru teste ulterioare și tratament.

4.3 Servicii de planificare pentru familie
Serviciile de planificare pentru familie oferă sfaturi gratuite privind
contracepția și testele de depistare pentru colul uterin, precum și
depistare, sfaturi și tratament privind sănătatea sexuală.
Aceste servicii sunt furnizate de clinicile locale de planificare pentru
familii și de unii MF.
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Puteți obține detaliile clinicilor de planificare pentru familii de la cabinetul
MF dumneavoastră, moașă sau vizitatorul pentru sănătate. Serviciile de
planificare pentru familie sunt gratuite și complet confidențiale.
Asociația pentru planificarea familiei (FPA) oferă serviciu telefonic
confidențial la tarif local (0845 122 8687) între 9:00 și 17:00, de luni
până vineri, oferind informații și recomandări cu privire la o gamă variată
de probleme legate de sănătatea sexuală.

4.4 Alte servicii pentru sănătatea sexuală
Clinicile specializate în infecții cu transmitere sexuală sunt în general
denumite clinici de medicină genito-urinară (GUM) și clinici pentru
sănătatea sexuală. Puteți obține numărul unei clinici din zona
dumneavoastră din cartea de telefoane, la GUM (medicină genitourinară), boli cu transmitere sexuală (BTS), clinică specială sau clinică
pentru sănătatea sexuală. Vă puteți recomanda singur(ă) la aceste
clinic, care sunt de asemenea:
 Gratuite și confidențiale - nu vor contacta nicio persoană, nici
măcar MF dumneavoastră fără permisiunea dumneavoastră și
sunt deschiși pentru toate persoanele (indiferent de vârstă,
orientare sexuală, etc.).
Pentru a găsi clinica dumneavoastră GUM sau clinica pentru sănătate
sexuală locală, faceți clic pe link: https://www.sexualhealthni.info/gumclinics-northern-ireland

4.5 Asistenți sociali:
Asistenții sociali oferă recomandări și ajutor persoanelor cu o varietate
de nevoi sociale. Acestea ar include probleme relaționale, cu consumul
de alcool sau domestice, dizabilități, probleme generale de sănătate și
de sănătate mintală și protecția copilului.
Serviciul acoperă toate vârstele, de la copii până la vârstnici. Asistenții
sociali care lucrează în serviciile pentru adulți evaluează nevoile
persoanelor mai în vârstă, persoanelor cu dizabilități fizice sau cognitive
sau cu nevoi legate de sănătatea mintală. Aceștia vor lucra împreună
cu persoanele, pentru a le ajuta să atingă stilul de viață ales și împreună
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cu familia și comunitatea, pentru a atinge rezultatul dorit. Asistentul
social vă poate ajuta să accesați servicii sau resurse ca parte a
rezultatului nevoii evaluate, cum ar fi îngrijiri și asistență la domiciliu,
grădiniță, pauze sau îngrijiri rezidențiale sau la domiciliu. Asistenții
sociali ajută persoanele să găsească metode de a depăși un eveniment
traumatic din viețile lor și îi susțin pentru a își determina propriile soluții.

4.6 Servicii pentru protecția copilului și adultului
Există circumstanțe când asistenții sociali pot interveni pentru a proteja
copiii sau adulții împotriva vătămărilor sau abuzului. Serviciile sociale
din Irlanda de Nord au o obligație legală de a proteja persoanele aflate
la risc pentru sau care au experimentat abuz sau rele tratamente în
cadrul societății noastre.
Dacă aveți îngrijorări referitoare la siguranța sau bunăstarea unui copil
sau dacă credeți că acesta s-ar putea afla la risc pentru vătămare, vă
rugăm să contactați echipa „Gateway” pentru protecția copilului, folosind
numerele de mai jos:
Trustul din Belfast:
Trustul Nordic:
Trustul Vestic:
Trustul Sud Estic:
Trustul Sudic:

028 9050 7000
0300 1234333
028 7131 4090
0300 1000300
0800 7837745

Dacă aveți îngrijorări referitoare la siguranța sau bunăstarea unui adult
sau dacă credeți că acesta s-ar putea afla la risc pentru vătămare, vă
rugăm să contactați serviciul de protecție a adultului, folosind numerele
de mai jos:
Trustul din Belfast:
Trustul Nordic:
Trustul Vestic:
Trustul Sud Estic:
Trustul Sudic:

028 95041744
028 9441 3659
028 8 71611366/ 028 82835960
028 92501227
028 3756 4423

În afara orelor de program, un serviciu de urgență de asistență socială
pentru adulți sau copii poate fi contactat folosind: 028 9504 9999
În cazul unei urgențe, serviciul poliției din Irlanda de Nord (PSNI) poate fi
contactat folosind: 999.
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4.7 Servicii pentru sănătatea mintală
Dacă aveți o problemă legată de sănătatea mintală, trebuie mai întâi să
fiți consultat(ă) de medicul de familie. Acesta va evalua problema și fie
vă va furniza medicație și vă va monitoriza starea, fie vă va trimite către
un specialist, de exemplu psihiatru, psiholog sau consilier, dacă este
necesar. MF dumneavoastră vă poate recomanda un grup de suport
pentru problema particulară. Atunci când alte persoane sunt implicate în
îngrijirea dumneavoastră, cum ar fi un psihiatru, un asistent social sau
membrii familiei, medicul dumneavoastră de familie poate colabora cu
aceștia pentru a vă furniza cel mai bun tratament general, îngrijiri și
susținere.

4.8 Servicii pentru persoanele cu dizabilități
În Irlanda de Nord, este furnizată o gamă de servicii medicale și de
asistență socială, pentru a îndeplini nevoile persoanelor cu dizabilități
(inclusiv cognitivă, mintală, fizică și dizabilități senzoriale) și familiilor sau
îngrijitorilor acestora. Acestea includ evaluări, consiliere, ajutor cu viața
de zi cu zi și furnizarea de echipament specializat, precum și
recuperare, consiliere și servicii de îngrijiri pentru repaus.
Medicul dumneavoastră de familie vă poate furniza informații
suplimentare despre serviciile care sunt disponibile.

4.9 Profesioniști aliați din domeniul sănătății
Profesioniștii aliați din domeniul sănătății (AHP) reprezintă titlul colectiv
oferit pentru 12 grupuri profesionale:







Dietetică
Terapie ocupațională
Terapia vorbirii și limbajului
Fizioterapie
Pediatrie
Prostetică șiortotică
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Ortoptică
Paramedici
Radiografie
Terapie prin artă
Terapie prin teatru
Terapie prin muzică

AHP lucrează cu toate grupele de vârste și în toate
specialitățile. Aptitudinile lor particulare și expertiza pot reprezenta cel mai
semnificativ factor pentru a ajuta persoanele să:






recupereze mișcarea sau mobilitatea
depășească problemele de vedere
își îmbunătățească statusul nutrițional
dezvolte aptitudini de comunicare
restabilească încrederea în capacitățile de trăire a vieții zilnice

AHP lucrează într-o gamă variată de împrejurări, inclusiv spitale, la
domiciliul persoanelor, clinici, cabinete și școli.
Aceștia lucrează în parteneriat cu colegii din serviciul medical și de
asistență socială, pentru îngrijiri primare, secundare și asistență socială,
precum și în sectoarele independente și voluntare.

4.10 Asistent medical școlar
Asistenții medicali școlari vor furniza evaluări generale ale stării
de sănătate, în școală, pentru toți copiii, în primul an al școlii
primare și în primul an al școlii secundare. În mod normal veți fi
invitat(ă) să participați la aceste ședințe împreună cu asistentul medical,
pentru a discuta despre sănătatea și dezvoltarea copilului
dumneavoastră. Acestea vor include imunizări și vaccinări, depistarea
problemelor de vedere, auz, înălțimea și indicele de masă corporală. În
cazul în care copilul dumneavoastră are o nevoie medicală, asistentul
medical școlar va discuta cu părinții sau tutorii și poate trimite copilul
pentru a efectua analize suplimentare și pentru tratament.
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4.11 Program de imunizare pentru copii
Imunizarea este cea mai bună și cea mai sigură metodă pentru a
împiedica îmbolnăvirea copilului sau bebelușului dumneavoastră din
cauza diferitelor boli infecțioase, cum ar fi rujeola.
Un bebeluș efectuează prima sa vaccinare în mod normal la vârsta de 8
săptămâni. Acesta se va administra la cabinetul MF dumneavoastră.
Sunt necesare mai multe injecții pentru a proteja complet copilul
dumneavoastră, așadar este important să finalizați schema.
Dacă s-au omis vaccinări, copilul dumneavoastră poate recupera, chiar
și după o pauză lungă. Acesta nu trebuie să reînceapă schema. Unele
boli pot fi grave la copiii mari, prin urmare, este important ca aceștia să
primească injecțiile rapel. În Irlanda de Nord, bolile pentru care este
oferită imunizarea includ: Poliomielită, difterie, tuse convulsivă
(pertussis), HI de tip B, meningococ de grup C, rujeolă, oreion și rubeolă
(rujeola germană). Nu trebuie să plătiți pentru aceste imunizări.
Informații privind tuberculoza, cunoscută și sub numele de (TB) și
despre bolile infecțioase BCG, pot fi găsite în diferite limbi pe site-ul web
al Agenției pentru Sănătate Publică. http://www.publichealth.hscni.net/
Prospectele cu informații furnizează detalii despre simptome, prevenție
și tratamente.
MF dumneavoastră, vizitatorul pentru sănătate, asistentul medical școlar
sau un asistent medical de la cabinetul MF dumneavoastră, vă va putea
ajuta cu privire la orice întrebări legate de imunizări.

4.12 Servicii farmaceutice („The Chemist”)
Farmaciștii (uneori denumiți „Chimiști”) sunt experți în medicamente și în
felul în care acționează. MF dumneavoastră este persoana care decide
medicamentele de care aveți nevoie. Acesta vă va oferi un formular
denumit prescripție, care vă acordă permisiunea să colectați
medicamentul dintr-o farmacie. Fără aceasta, farmacistul nu vă poate
elibera medicamentele, cu excepția unor medicamente foarte simple,
precum analgezicele, pe care le puteți obține, de asemenea, din
supermarket-uri și alte magazine. Medicamentele eliberate pe bază de
prescripție sunt în prezent gratuite în Irlanda de Nord.
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Farmaciștii furnizează, de asemenea, o gamă variată de servicii pentru
probleme medicale specifice - cum ar fi contracepția de urgență,
testarea sarcinii, schimb de ace, provizii de oxigen sau pentru
incontinență - și pot oferi recomandării privind o viață sănătoasă și
alimente minore - cum ar fi microbi și virusuri, alergii, sănătatea femeii
sau dureri și discoforturi.
Detalii privind sistemele de rotație ale farmaciilor din zona
dumneavoastră locală sunt publicate online la
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/pharmacyrota.htm.

4.13 Medici stomatologi
Dacă căutați un tratament stomatologic trebuie mai întâi să vă
înregistrați la un medic stomatolog. Pentru a vă înregistra la un medic
stomatolog trebuie să aveți un card medical. Dacă sunteți vizitator, veți
putea, de asemenea, să accesați anumite tratamente. Trebuie să
verificați dacă medicul stomatolog pe care îl contactați vă va trata în
calitate de pacient al serviciilor medicale (HSC). Este posibil să
trebuiască să plătiți sau nu pentru anumite servicii stomatologice, în
funcție de circumstanțele dumneavoastră, cum ar fi dacă aveți vârsta
mai mică de 16 ani, aveți vârsta mai mică de 19 ani și sunteți în sistemul
educațional cu normă întreagă și dacă sunteți însărcinată.
Găsiți un medic stomatolog în
Irlanda de Nord
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/2070.htm

4.14 Optometriști („The Optician”)
Dacă aveți nevoie de un test pentru ochi, contactați un optometrist
înregistrat. Este posibil să trebuiască să plătiți sau nu pentru anumite
servicii oftalmologice, în funcție de circumstanțele dumneavoastră, cum
ar fi dacă aveți vârsta mai mică de 16 ani, aveți vârsta mai mică de 19
ani și sunteți în sistemul educațional cu normă întreagă, dacă aveți
anumite afecțiuni sau dacă primiți un beneficiu eligibil. Aveți dreptul să
primiți tratament, de asemenea, veți avea nevoie de cardul medical
pentru a accesa tratamentul HSC gratuit. Mulți practicieni ai optometriei
oferă în prezent și servicii care au un debut nou sau brusc al unei
probleme oculare sau de exemplu, „ochi dureros”. Mai multe informații
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despre cum să accesați serviciile oftalmologice se găsesc la următorul
link Servicii de optometrie: Informații pentru pacienți (hscni.net)

5. Ce se întâmplă dacă nu sunteți mulțumit(ă) de
serviciile pe care le primiți?

5.1 Procedura de reclamații
Depunerea unei reclamații nu vă afectează drepturile și nu va avea ca
rezultat pierderea niciunui serviciu de care se consideră că aveți nevoie.

5.2 Cum să depuneți o plângere
Puteți depune o plângere în modul, formatul sau limba potrivită pentru
dumneavoastră. Aceasta poate fi față în față, telefonic, printr-o
scrisoare sau prin e-mail. Trebuie să încercați să furnizați
Departamentului de Reclamații următoarele detalii:
 Cum să fiți contactat(ă)
 Despre cine sau despre ce este reclamația
 Unde și când a avut loc evenimentul care a cauzat reclamația
dumneavoastră
 Atunci când este posibil, ce acțiune doriți să fie întreprinsă.
Ideal ar trebui să depuneți reclamația imediat ce este posibil, de obicei
în decurs de șase luni de când cunoașteți că aveți o cauză de reclamație
și în mod normal nu la mai mult de 12 luni de la eveniment.

5.3 Cum să depuneți o reclamație cu privire la un
furnizor de servicii medicale
Dacă doriți scuze, o explicație sau o revizuire a tratamentului
dumneavoastră, trebuie mai întâi să contactați locul unde ați primit
îngrijirile. Spitalul, cabinetul MF, spitalul privat sau clinica unde ați primit
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îngrijirile are propriile proceduri referitoare la reclamații. Vă rugăm să îi
contactați pentru mai multe detalii.
Puteți găsi detaliile privind procedurile de reclamații din cadrul serviciului
medical din Irlanda de Nord pe site-ul web al NI Direct, la
http://www.nidirect.gov.uk/make-a-complaint-against-the-health-service
De asemenea, puteți contacta Consiliul pentru Pacient și Client prin email complaints.pcc@hscni.net sau telefon gratuit 0800 917 0222.

Mai jos se află detaliile de contact pentru fiecare
Departament de Reclamații din cadrul Trustului:
Belfast Health and Social Care Trust:
Departamentul de reclamații pentru Trustul de servicii medicale și
asistență socială din Belfast:
Level 7, McKinney House
Spitalul „Musgrave Park”
Belfast BT9 8DQ
Tel.: (028) 9504 8000
E-mail: complaints@belfasttrust.hscni.net
Online: https://belfasttrust.hscni.net/contact-us/compliments-andcomplaints/compliments-complaints-form/
Northern Health and Social Care Trust:
Departamentul de feedback pentru utilizatorul de servicii,
Bush House,
45 Bush Road, Antrim,
BT41 7NQ
Telefon (028) 9442 4655
E-mail: user.feedback@northerntrust.hscni.net
Online: http://www.northerntrust.hscni.net/contact-us/service-userfeedback-form/
De asemenea, puteți completa și transmite formularul de feedback
pentru utilizatorul de servici
Trustul de servicii medicale și asistență socială Sud Estic:
Departamentul de reclamații
Trustul HSC Sud Estic
Lough House
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Spitalul comunitar „Ards”
Church Street
Newtownards
BT23 4AS
Tel.: (028) 9056 1427
Fax: (028) 9056 4815
E-mail: complaints@setrust.hscni.net
Online: https://setrust.hscni.net/contact-us/complaints/
Trustul de servicii medicale și asistență socială Sudic
Echipa de feedback pentru utilizatorul de servicii
Trustul de servicii medicale și asistență socială Sudic
Beechfield House
Craigavon Area Hospital
68 Lurgan Road
Portadown
BT63 5QQ
Telefon: (028) 37564600
E-mail:serviceuserfeedback@southerntrust.hscni.net
Online: https://southerntrust.hscni.net/get-in-touch/service-userfeedback-form/

Trustul de servicii medicale și asistență socială Vestic
Departamentul de reclamații
Trust Headquarters (Sediul Trust)
Spitalul zonei „Altnagelvin”
Londonderry
BT47 6SB
Tel.: 028 7134 5171 – interior: 214142
Sau nr. de apelare directă 028 7161 1226
Facilitate de SMS text: 077 8094 9796
E-mail: complaints.department@westerntrust.hscni.net

Serviciul de ambulanță din Irlanda de Nord (NIAS)
Manager administrativ și pentru reclamații
Sediul Serviciului de ambulanță din Irlanda de Nord HSC Trust
Site 30
Knockbracken Healthcare Park
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Saintfield Road
BELFAST
BT8 8SG
Tel.: 028 9040 0999
Fax: 028 9040 0901
www.niamb.co.uk

5.4 Ce se întâmplă în continuare?
Reclamația dumneavoastră va fi luată la cunoștință în decurs de 2 zile
lucrătoare de la primire. Aceștia intenționează să răspundă în totalitate
la reclamația dumneavoastră în decurs de 20 de zile lucrătoare. Totuși,
unele reclamații necesită mai mult timp decât altele pentru a fi rezolvate.
Vă vor anunța dacă nu pot să vă răspundă în limitele de timp stabilite și
vă vor explica motivul.

5.5 Ce se întâmplă dacă în continuare nu sunteți
mulțumit(ă), după ce furnizorul de servicii medicale
a investigat reclamația dumneavoastră?
Dacă rămâneți nemulțumit(ă), puteți transmite reclamația
dumneavoastră către Comisarul pentru Reclamații din Irlanda de Nord
(mediatorul). Mediatorul va avea în vedere reclamația dumneavoastră,
astfel încât să determine dacă impune o investigație din partea sa.
Sunt disponibile informații suplimentare despre serviciile furnizate de
mediator, contactând:
Mediatorul
Freepost BEL 1478
Belfast
BT1 6BR Telefon cu apel gratuit: 0800 34 34 24
E-mail: mailto:ombudsman@ni-ombudsman.org.uk
www.ni-ombudsman.org.uk

6 Unde mai puteți obține sfaturi și informații esențiale?
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Îndrumări suplimentare și informații pot fi obținute de la:
 Comisia medicală și pentru asistență socială
http://www.hscboard.hscni.net
 Trusturile dumneavoastră locale de servicii medicale și
asistență socială:
http://www.belfasttrust.hscni.net
http://www.northerntrust.hscni.net
http://www.setrust.hscni.net
http://www.southerntrust.hscni.net
http://www.westerntrust.hscni.net
 Agenția pentru sănătate publică http://www.publichealth.hscni.net/
 Consiliul pentru pacientul client
http://www.patientclientcouncil.hscni.net
 Organizația pentru servicii de afaceri
http://www.hscbusiness.hscni.net

6.1 Rețeaua de linii de asistență NI:
www.helplinesnetworkni.com
Site-ul web www.helplinesnetworkni.com oferă un singur punct de acces
la numerele de telefon ale liniilor de asistență și site-urile web din Irlanda
de Nord, unde persoanele pot găsi linia de asistență potrivită pentru
nevoile lor. Site-ul web ușor de navigat prezintă detaliile a peste 20 de
linii de asistență din Irlanda de Nord, conduse de organizații publice,
voluntare și comunitare, toate non-profit. Site-ul web oferă o facilitate de
căutare, care permite utilizatorilor să caute susținerea potrivită,
introducând un cuvând cheie, să găsească informații despre ce oferă
linia de asistență și să obțină detalii de contact actualizate și ore de
funcționare. Membrii rețelei furnizează o varietate de servicii de
susținere esențială, inclusiv informare, îndrumare, consiliere, ascultare și
împrietenire, acoperind o gamă variată de nevoi și probleme.
 Reprezentanții dumneavoastră locali aleși
http://www.nidirect.gov.uk/elections-in-northern-ireland
 Birourile dumneavoastră locale de consiliere a cetățenilor
http://www.citizensadvice.co.uk
 Centrul legal NI http://www.lawcentreni.org
 Comisia pentru drepturile omului din Irlanda de Nord
http://www.nihrc.org
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 Susținerea familiei http://www.familysupportni.gov.uk
 Programul de împuternicire „South Tyrone” (STEP)
http://www.stepni.org
 Consiliul pentru minorități etnice din Irlanda de Nord (NICEM)
http://www.nicem.org.uk
 Consiliul pentru acțiuni voluntare din Irlanda de Nord (NICVA)
http://www.nicva.org
Dacă doriți informații suplimentare despre HSC în Irlanda de Nord, faceți
clic pe link-ul furnizat:
Poarta de acces pentru serviciile medicale și de asistență socială din
Irlanda de Nord
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