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2021 metų lapkritis

Sveiki atvykę į Šiaurės Airiją
Atvykimas į kitą šalį gali būti didžiulis potyris.
Surinkome šiek tiek informacijos, kuri jums
gali būti naudinga. Šiame lankstinuke
sužinosite apie sveikatos ir socialinės
priežiūros paslaugas ir kaip jomis
pasinaudoti. Norime užtikrinti, kad
gautumėte paslaugą, atitinkančią jūsų
individualius poreikius. Sveikatos ir
socialinės priežiūros paslaugos Šiaurės
Airijoje paprastai yra nemokamos žmonėms, kurie laikomi nuolatiniais
gyventojais. Tai priklausys nuo jūsų individualių aplinkybių, todėl kai
kuriems žmonėms gali tekti mokėti už bet ką kitą, išskyrus skubią
medicininę pagalbą ir socialinę priežiūrą.
Pateikėme išsamią informaciją apie Šiaurės Airijos sveikatos ir
socialinės priežiūros tarnybą ir kaip tinkamai ją pasiekti.

Alternatyvūs formatai
Šis dokumentas pateikiamas įvairiais alternatyviais
formatais ir kalbomis bei gali būti pateiktas paprašius,
pavyzdžiui, etninių mažumų kalbomis, Brailio raštu,
lengvai skaitomas, MP3 formatu. Susisiekite su lygybės
tarnybos vadovu savo fonde, jeigu jums reikia
dokumento kita kalba arba formatu (kontaktinę
informaciją žr. 1.3).
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1. Įvadas

1.1

Sveikata ir socialinė priežiūra (HSC)

Šiaurės Airijoje nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) vadinama sveikatos
ir socialine priežiūra arba HSC. HSC Šiaurės Airijoje teikia ūmias
paslaugas teikiant kritinės ir skubios pagalbos paslaugas, taip pat teikia
socialinės priežiūros paslaugas, tokias kaip namų priežiūros paslaugos,
šeimos ir vaikų paslaugos, dienos priežiūros paslaugos ir socialinio
darbo paslaugos.
Šiaurės Airijoje yra 6 sveikatos ir socialinės priežiūros fondai, teikiantys
sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas.
Žemiau esančiame žemėlapyje pavaizduoti penki Šiaurės Airijos
regionai. Šie regionai vadinami sveikatos ir socialinės priežiūros fondo
sritimis. „The Northern Ireland Ambulance Service Trust“ apima visus
penkis Šiaurės Airijos regionus.

1.2

HSC Trust Area
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1.3 Sveikatos ir socialinės priežiūros fondo lygybės
tarnybos vadovai:
Belfast
Health
ir socialinė
priežiūra
Fondas

Orla Barron
Telefonas: 028 95046567
Planavimo ir lygybės
Mobilusis telefonas:
07825 146432
tarnybės vadovė
orla.barron@belfasttrust.hscni.net
1st Floor, Admin
Building
Knockbracken sveikatos
priežiūros parkas
Saintfield Road
BELFAST BT8 8BH

Southern
Health &
Social Care
Trust

Telefonas: 02837 564 151
Mobilusis telefonas:
07552271620
cathy.lavery@southerntrust.hscni.net

Cathy Lavery
Lygybės skyriaus
vadovė
1st Floor
Hill Building
St Luke’s Hospital
Loughgall Rd
ARMAGH
BT61 7NQ
Pietryčių
Susan Thompson
sveikatos
Lygybės reikalų
ir socialinės vadybininkė
priežiūros
2nd Floor
fondas
Lough House
Ards Hospital
Newtownards
BT23 4AS
Vakarų
sveikatos
ir socialinės
priežiūros
fondas

Telefonas: 028 9151 2177
Teksto telefonas: 028 9151 0137
susan.thompson@setrust.hscni.net

Jennifer Mayse Lygybės Telefonas: 028 82835278
reikalų vadybininkė
Teksto telefonas: 028 82835345
Tyrone & Fermanagh
jennifer.mayse@westerntrust.hscni.net
Hospital
Donaghanie Road
Omagh
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Northern
Health &
Social Care
Trust

Northern
Ireland
Ambulance
Service
Trust

1.4

Co Tyrone
BT79 ONS
Alison Irwin
Lygybės skyriaus
vadovė
Route Complex
8e Coleraine Road
Ballymoney
Co Antrim
BT53 6BP
John Gow
Lygybės ir visuomenės
dalyvavimo tarnybos
darbuotojas Greitosios
medicinos pagalbos
būstinė
Site 30, Knockbracken
Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST
BT8 8SG

Telefonas:
028 2766 1377
Mobilusis/teksto telefonas:
07825667154
alison.irwin@northerntrust.hscni.net
equality.unit@northerntrust.hscni.net

Tel.: 02890 400717
john.gow@nias.hscni.net
www.nias.hscni.net

Vertėjai

Verslo paslaugų organizacijos
(VPO) sveikatos ir socialinės
priežiūros vertimo žodžiu tarnyba
siekia, kad pacientai, kurie
nemoka anglų kalbos kaip pirmąja
ar nemokančia antrosios kalbos,
būtų lengviau gauti sveikatos ir
socialinės priežiūros paslaugas.
VPO vertimo žodžiu tarnyba teikia
tiesioginius vertėjus žodžiu, o tai
reiškia, kad vertėjas bus fiziškai šalia jūsų susitikimo metu. Paslauga yra
nemokama ir turite teisę į profesionalią kalbos pagalbą.
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 Paslauga veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
 Vertėjai yra profesionaliai apmokyti ir akredituoti, turi
bendruomenės vertėjų žodžiu kvalifikaciją.
 Vertėjai visada privalo nešioti savo HSC ID ženklelį.
 Vertėjai yra saistomi konfidencialumo.
 Vertėjai susisieks su pacientu/klientu prieš susitikimą tik tada, kai
to paprašys HSC gydytojas, kad patvirtintų
atvykimą arba perduotų konkrečias susitikimo
instrukcijas.
 Pradžioje vertėjai visada turėtų gauti sutikimą
dėl vertimo žodžiu.
 Užklausas nagrinėjanti operatyvinė komanda,
jeigu bus paprašyta, stengsis suteikti tą patį
vertėją, kad būtų užtikrintas tęstinumas.

Ką gali daryti jūsų vertėjas
 Būti dvikalbiu ir mokėti versti žodžiu, palengvinant bendravimą.
 Tiksliai versti žodžiu (ne visada žodžiu po žodžio, o visą
perteikiamo pokalbio prasmę).
 Būkite nešališki ir laikytis konfidencialumo.
 Išsiaiškinti kultūrinius niuansus ir žinoti apie kitas kultūrines ar su
aplinkybėmis susijusias problemas.
 Jeigu įmanoma, nukreipti klientus arba pacientus į kitas tarnybas.
Ko negali daryti jūsų vertėjas







Raštu versti ilgą dokumentą.
Konsultuoti klientų (dvikalbė advokatūra).
Kalbėti vietoj jūsų – jie tik verčia žodžiu jūsų žodžius.
Prižiūrėti vaikus.
Teikti konsultacijas arba transportą.
Teikti jūsų telefono numerį arba kontaktinius duomenis.

Norėdami užsisakyti vertėjo žodžiu paslaugas
Jeigu jums reikia kalbos pagalbos, turite pranešti į kasą arba
registratūros darbuotojui. Geriausia jiems iš anksto pranešti, kad jie
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galėtų užsakyti gauti vertėją jūsų pageidaujama kalba. Darbuotojai arba
registratūros darbuotojas užsakys vertėją jūsų vardu.

Vertimas žodžiu telefonu

Kartais gali būti tikslingiau gauti vertėją telefonu, jeigu tiesioginio vertėjo
nėra. Sveikatos ir socialinės priežiūros specialistai gali naudotis vertimu
telefonu, kreipdamiesi į„Big Word“ telefoninio vertimo tarnybą. „Big
Word“ teikia vertėjus žodžiu sveikatos ir socialinės priežiūros tarnybos
susitikimams Šiaurės Airijoje. Šie vertėjai yra profesionalūs, kvalifikuoti ir
saistomi panašaus elgesio kodekso kaip ir tie, kurie dirba VPO sveikatos
ir socialinės priežiūros vertimo žodžiu tarnyboje.

1.5

Teisė gauti sveikatos priežiūros paslaugas

Sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugos Šiaurės Airijoje
paprastai yra nemokamos žmonėms, kurie laikomi nuolatiniais
gyventojais, o tai reiškia, kad jums nereikia mokėti už
apsilankymą pas gydytoją ir jums nereikia turėti savo
sveikatos draudimo. Atsižvelgiant į aplinkybes, gali tekti mokėti už kai
kurias sveikatos paslaugas, pavyzdžiui, dantų gydymą ir akių priežiūrą.
Iš esmės tai, ar turite mokėti už gydymą, priklauso nuo gydymo rūšies ir
nuo to, ar gyvenate Šiaurės Airijoje, ar tiesiog lankotės ten. Jeigu
gydymas yra skubus ir teikiamas skubios pagalbos skyriuje, vaikščiojant
poliklinikoje arba lengvų traumų skyriuje, teikiama nemokamai. Suteikus
skubią pagalbą, gali būti apmokestinama tolesnė priežiūra, siunčiama į
ligoninę, kaip stacionare, ambulatoriškai ir pan., jeigu „įprastai“
negyvenate Šiaurės Airijoje arba manoma, kad netenkinate vienos iš
atleidimo kriterijų.
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Kiekvieno fondo kontaktinė informacija
Belfast Health &
Social Care Trust

Eileen Murphy, prieigos pas sveikatos ir
socialinės priežiūros tarnybos vadybininkė
Telefonas 02895048408
eileenm.murphy@belfasttrust.hscni.net
accesshealthcare@belfasttrust.hscni.net
Sarah Craig, prieigos pas sveikatos ir
socialinės priežiūros tarnybos vadybininkė
Telefonas 02896155436
sarah.craig@belfasttrust.hscni.net
accesshealthcare@belfasttrust.hscni.net

Southern Health &
Social Care Trust

Brigid Quinn, prieigos prie sveikatos ir
socialinės priežiūros komandos vadov4,
SHSCT, Daisy Hill ligoninės finansų skyriaus
Telefonas: 02837565296
access.healthcare@southerntrust.hscni.net

South Eastern Health
& Social Care Trust

Finansinio vertinimo komanda
Telefonas: 028 44 513857

Western Health &
Social Care Trust

Prieigos prie sveikatos priežiūros komanda
Altnagelvin Hospital
Telefonas: 02871 345171 Pap. 214959,
213052, 214436, 214960 arba
Southwest Acute Hospital
Telefonas: 028 6638 2000 Pap. 255502

Northern Health &
Social Care Trust

Melanie Sloan, prieigos prie sveikatos
priežiūros vadybininkė
Antrim Hospital
Telefonas: 028 9442 4000 Pap. 334271
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1.6 Kaip pasiekti HSC?
Jūsų medicininė kortelė
Norėdami gauti prieigą prie paslaugų, turite
užsiregistruoti pas bendrosios praktikos (BP) gydytoją.
Šeimos gydytojas, dar vadinamas bendrosios praktikos gydytoju arba
BP gydytoju, teikia daugelį paslaugų. Kai kurie BP gydytojai dirba
individualiai, o kiti kartu su kitais BP gydytojais bendrosios praktikos
arba sveikatos priežiūros centre.
Atvykę į Šiaurės Airiją, turėtumėte nedelsdami užsiregistruoti pas BP
gydytoją, o ne laukti, kol gausite sveikatos arba socialinės priežiūros
paslaugas.
Norėdami užsiregistruoti, turėsite užpildyti anketą. Ši forma vadinama
HSCR-1. Ji pateikiama daugeliu kitų kalbų. Spustelėkite nuorodą, kad
atidarytumėte formą -http://www.hscbusiness.hscni.net/1814.htm
HSCR-1 formą ir išverstas versijas taip pat galite gauti iš bet kurios GP
gydytojo arba verslo paslaugų organizacijos (VPO), kuri kontroliuoja jūsų
registraciją. Jų kontaktiniai duomenys:
Verslo paslaugų organizacija
Būstinė
2 Franklin Street
Belfast BT2 8DQ
Telefonas: (028) 9032 4431
Teksto telefonas: (028) 9053 5575
Skundai: Complaints.bso@hscni.net
Svetainė: http://www.hscbusiness.hscni.net
Turėtumėte gauti paraiškos formą, užpildyti ją ir paimti ją kartu su bet
kokiu asmens tapatybės ir tinkamumo įrodymu, kurio prašo jūsų
pasirinktas BP gydytojas. Jūsų dokumentai bus išsiųsti VPO, kuri paskirs
jums BP gydytoją. Po to gausite VPO išduotą medicininę kortelę. Tai gali
užtrukti iki aštuonių savaičių. Už medicininę kortelę mokėti nereikia. Jūsų
medicininė kortelė yra svarbus dokumentas; jis suteikia jums teisę gauti
įvairias paslaugas.
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2. Kokios yra galimybės rūpintis savo sveikata?
Nepamirškite gerai apgalvoti pasirinkimą!
Rūpinimasis savimi
Vaistinė

BP gydytojas
Lengvų sužalojimų skyrius

Skubi pagalba

999

2.1

Rūpinimasis savimi

Saviglobos yra geriausias pasirinkimas lengvoms ligoms, negalavimams
ir traumoms gydyti. Daugelį įprastų ligų ir nusiskundimų, tokių kaip
skausmai, kosulys, peršalimas, skrandžio sutrikimai ir gerklės skausmas,
galima gydyti nereceptiniais vaistais ir daugybe poilsio. Nepamirškite,
kad nesvarbu, ar jie gydomi, nes dauguma jų dings. Keletas būtiniausių
saviglobos reikmenų – šiuos produktus galima įsigyti be recepto:
Paracetamolis, Aspirinas, Ibuprofenas, rehidratacijos mišiniai, vaistai
nuo virškinimo sutrikimų, pleistrai ir termometras. (Visada vadovaukitės
instrukcijomis ant pakuotės.)
Jeigu vis dar jaučiatės blogai, kreipkitės į vietinį gydytoją arba
bendrosios praktikos (BP) gydytoją.
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2.2 Apie savo bendrosios praktikos (BP) gydytoją arba
šeimos
gydytoją)
Vietiniai arba šeimos gydytojai, taip pat žinomi, kaip bendrosios
praktikos (BP) gydytojai, rūpinasi vietinės bendruomenės žmonių
sveikata ir sprendžia daugybę sveikatos problemų. Visoje Šiaurės
Airijoje yra virš 330 BP gydytojų.

2.3

BP gydytojo paslaugos

BP gydytojai teikia įvairias paslaugas, įskaitant:










Medicinines konsultacijas įvairiais klausimais
Fizines apžiūras
Simptomų diagnostiką
Vaistų skyrimą
Sveikatos mokymus ir sveikatos patikrinimą
Skiepų skyrimą
Paprastų chirurginių operacijų atlikimą.
Teikti nuolatinę ilgesnių arba lėtinių ligų priežiūrą
Kai kurie BP gydytojai teikia internetinę susitikimų užsakymo arba
pakartotinio recepto išrašymo paslaugą (per savo svetaines).

Gydytojas yra atsakingas už tai, kad padėtų jums pasirūpinti jūsų
sveikatos poreikiais. Jie nuspręs, ar turėtumėte kreiptis į kitą sveikatos
priežiūros specialistą, o, jeigu taip, imsis visų būtinų priemonių. Jūsų BP
taip pat nuspręs, kokių vaistų jums reikia, ir išrašys receptą.
Turite teisę gydytis pas vieną iš BP gydytojų ten, kur esate įregistruoti.
Neturite teisės automatiškai kreiptis į konkretų BP gydytoją. Kai
užsiregistruojate pas BP gydytoją, jus gali apžiūrėti bet kuris BP
gydytojas. Ne visada bendrausite su tuo pačiu gydytoju, bet jūsų apžiūra
bus tęsiama toje pačioje vietoje.
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2.4

Kaip rasti praktikuojantį BP gydytoją

Visoje Šiaurės Airijoje yra virš 330 BP gydytojų. Ieškokite BP
gydytojo savo vietovėje – Rasti BP gydytoją | nidirect.
Svarbu, kad žinotumėte savo pagrindines teises:
 Turite teisę prašyti, kad jus gydytų jūsų lyties gydytojas
 Turite atkreipti dėmesį į tai, kad turite teisę bet kada pakeisti savo
BP gydytoją.

2.5 Kaip atlikti apžiūrą pas BP gydytoją
Dėl COVID-19 pandemijos BP gydytojai pakeitė savo veiklą. Jeigu jums
reikia kreiptis pas PB gydytoją, nesikreipkite į jį asmeniškai. Vietoj to
pirmiausia paskambinkite – paskambinkite į savo BP gydytojo darbo
vietą ir paprašykite pasikalbėti su BP gydytoju. Telefoniniai skambučiai
bus tvarkomi, siekiant nuspręsti dėl pacientų gydymo tvarkos. Tikėtina,
kad susitikimai su BP gydytoju bus virtualūs, vyks telefonu arba vaizdo
skambučio pagalba. PB gydytojas taip pat gali nuspręsti, kad turi
pamatyti jus asmeniškai.

2.6 Namų vizitai
Jeigu jaučiatės per blogai, kad galėtumėte apsilankyti pas gydytoją,
galite turėti teisę į BP gydytojo vizitą į namus. Norėdami tai padaryti,
turite susisiekti su savo BP gydytoju. Tačiau negalite reikalauti, kad BP
jus aplankytų namuose. BP gydytojas jus aplankys namuose tik tuo
atveju, jeigu manys, kad jūsų sveikatos būklė to reikalauja.

2.7 Vaistai/receptas
Jeigu gydytojas nuspręs, kad jums reikia vaistų, jis išrašys jums receptą,
kurį turėtumėte paimti iš gydytojo ir nunešti į bet kurią vaistinę, kad
paimtumėte vaistus. Žr. skyrių „Vaistinės paslaugos“.

3. Paslaugos ne darbo valandomis
BP gydytojas paprastai dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, kas
skelbiamu skiltyje „Praktika“. Naktimis, savaitgaliais ir švenčių dienomis
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paslaugos teikiamos nedarbo valandomis. Skiltyje „Praktika“ bus
informacija apie tai, kaip susisiekti su tarnybomis nedarbo valandomis,
jeigu jums reikia gydytojo. Skilties „Praktika“ telefone turi būti įrašytas
pranešimas; taip pat turi būti užrašai ant durų, kuriuose būtų pateikiama
daugiau informacijos.
Visuose nedarbo valandomis dirbančiose centruose bus teikiama skubi
medicininė pagalba, iškilus problemoms, kurios negali laukti, kol vėl
pradės dirbti jūsų BP gydytojas. Jie taip pat teikia paslaugas, netgi jeigu
nesate užsiregistravę pas vietinį gydytoją.
BP gydytojai nedarbo valandomis yra prieinami, jeigu jums reikia
skubios medicininės pagalbos, kai jūsų BP gydytojo kabinetas yra
uždarytas. BP gydytojai nedarbo valandomis dirba kiekvieną savaitės
dienos vakarą nuo 18:00, kol pradės dirbti jūsų BP gydytojas, o
šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis – visą parą.
Nepamirškite pirmiausia paskambinti tarnybai. Gydytojas arba
slaugytojas jums patars telefonu ir nuspręs, ar jums reikia apsilankyti
pas gydytoją, arba, jeigu reikia, nukreips jus į kitą tarnybą. Jūsų BP
gydytojas turės jūsų vietovės kontaktinius duomenis.
Skubią BP gydytojo nedarbo valandomis teikiamą priežiūrą galite gauti,
susisiekę su vietiniu BP gydytoju ir adresu
www.nidirect.gov.uk/choosewell

3.1 Skubios pagalbos arba nedidelių sužalojimų skyrius
Skubios pagalbos skyrius gali gydyti sužalojimus, kurie nėra kritiniai arba
pavojingi gyvybei, pavyzdžiui:









Viršutinių ir apatinių galūnių sužalojimus
Sulaužytus kaulus, patempimus, sumušimus ir žaizdas
Įkandimus – žmonių, gyvūnų ir vabzdžių
Nudegimus ir nuplikymus
Abscesus ir žaizdų infekcijas
Nedidelius galvos sužalojimus
Sulaužytą nosį ir kraujavimą iš nosies
Svetimkūnius akyse ir nosyje.

Jeigu jūs arba vyresnis nei 5 metų vaikas patyrė nežymų sužalojimą,
galite kreiptis į vieną iš smulkių traumų skyrių. Vaikai iki 5 metų turi būti
pristatyti į jūsų vietovėje esantį greitosios medicinos pagalbos skyrių.
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3.2

Ligoninės

Jūsų BP gydytojas gali nukreipti jus pas specialistą ligoninėje arba jums
gali tekti vykti į ligoninę, jeigu jums reikia skubios pagalbos.
Jeigu jūsų BP gydytojas negali susidoroti su problema. Paprastai būsite
nukreipti į ligoninę atlikti tyrimus, gydytis arba pas konsultantą, turintį
specialių žinių.
Jeigu jūsų BP gydytojas parūpina siuntimą, tai reiškia, jog jis pasirūpino,
kad apsilankytumėte pas konsultantą arba specialistą dėl tyrimų arba
gydymo. Iš ligoninės arba klinikos gausite laišką su išsamia paskyrimo
pas specialistą informacija. Kad patektumėte pas daugelį specialistų,
gali prireikti laukimo laiko. Jeigu negalite atvykti, turite atšaukti
susitikimą. Po to jums bus paskirta nauja data.
Specialistas jus pasitiks ir aptars jūsų sveikatos problemą. Jeigu reikia,
jis pasirūpins, kad būtų atlikti tyrimai. Tokiu atveju gausite kitą laišką iš
savo ligoninės su informacija apie datą ir laiką, kada turėsite grįžti
tyrimams.

3.3 Šiaurės Airijos naujų dalyvių tarnyba
(NINES)
Belfasto ir šiaurės sveikatos ir socialinės priežiūros fondai,
bendradarbiaudami su visuomenės sveikatos agentūra bei sveikatos ir
socialinės priežiūros valdyba, įsteigė slaugytojų vadovaujamą tarnybą
naujiems Belfasto sveikatos ir socialinės priežiūros fondo bei pietų
sveikatos ir socialinės priežiūros fondo zonų dalyviams.
Šią paslaugą teikia įvairios klinikos, siekiant palaikyti naujų imigrantų,
prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir tikslinių vaikų nuo 0 iki 16 metų vaikų
sveikatą bei gerovę, kad jie galėtų pasitikrinti dėl tuberkuliozės.
Šia unikalia paslauga siekiama padėti visiems naujiems dalyviams,
siūlant patikrinimą, sveikatos mokymą ir ženklinimą kitose tarnybose.
Galima kreiptis į įvairias klinikas, kurios tenkina klientų grupės sveikatos
ir gerovės poreikius, įskaitant sveikatos vertinimo ir stiprinimo klinikas,
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BBV kraujo tyrimus ir IGRA/kvantiferono tuberkuliozės tyrimus,
Mantoux/BCG klinikas jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims. .
Klientams siūlomas holistinis sveikatos įvertinimas; užkrečiamųjų ligų,
tokių kaip tuberkuliozė, hepatitas B ir C, ŽIV, patikra klientams iš didelės
rizikos šalių. Teikiama pagalba/patarimai registruojantis pas BP
gydytojus ir odontologus; pacientai nukreipimi į kitas tarnybas ir prireikus
toliau.
Paslaugų teikimas:
 Belfasto fondo paslauga gali būti teikiama klinikinėje aplinkoje
arba asmens gyvenamojoje vietoje. Šiaurės fondo paslauga
teikiama klinikinėje aplinkoje
 BHSCT išbandė naują kliento pasą (šiuo metu jo išdavimas
sustabdytas dėl Covid-19), kuris siunčiamas kartu su BP gydytojo
registracijos forma, kad procesas vyktų sklandžiau.
 Mantoux/BCG[1] programa 0-16 metų vaikams.
 Pagalba registruojantis pas BP gydytojus/odontologus/optikus.
 Sveikatos patikra.
 BBV kraujo testai.
 Nustatyti tiesioginiai siuntimo keliai į specialistų tarnybas,
pavyzdžiui, genitalijų ir šlapimo ligų klinika, gimdymo tarnyba,
hepatologija, krūtinės ląstos klinika, vaikų infekcinės ligos.
 Greitas krūtinės ląstos rentgeno spindulių sekimas leidžia anksti
nustatyti tuberkuliozę ir prireikus nukreipti į krūtinės ląstos kliniką
tyrimams bei gydymui.
 Klientų atstovavimas.
 Konfidenciali pagalba ir patarimai
Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas, klinikos
laiką arba pateikti siuntimą, galite susisiekti su Šiaurės Airijos naujų
dalyvių tarnyba:
Belfasto fondas – pirmadienis-penktadienis (028) 95042830
Šiaurės fondas – pirmadienis-penktadienis (028) 37561370

BCG yra vakcina, naudojama siekiant užkirsti kelią tuberkuliozei. BCG reiškia
„Bacille Calmette-Guerin“ ir yra pavadinta vakciną sukūrusių daktarų Calmette ir
Guerin vardu.
[1]
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3.4 Skubios pagalbos paslaugos
Skubios ir neatidėliotinos pagalbos tarnybos Šiaurės Airijoje atlieka
svarbų vaidmenį, reaguodamos į pacientų poreikius. Nors glaudžiai
susijusios, svarbu suprasti skubios ir neatidėliotinos pagalbos skirtumus.
Skubios pagalbos arba nedidelių sužalojimų skyriu;
Liga ar sužalojimas, reikalaujantis skubios pagalbos, bet nekeliantis
grėsmės gyvybei. Skubi pagalba Šiaurės Airijoje apima: Bendroji
praktika darbo dienomis; BP gydytojo darbas nedarbo valandomis (BP
DNV) naktimis ir savaitgaliais; vaistinės; lengvų sužalojimų skyriai;
skubios pagalbos centras; skubios pagalbos skyriai (SPS); Šiaurės
Airijos greitosios medicinos pagalbos tarnyba (NIAS).
Pirmojo skambučio paslauga - Kai kurie
Šiaurės Airijos sveikatos ir socialinės priežiūros
fondai teikia pirmojo skambučio paslauga. Ji
skirtas pacientams, įskaitant vaikus, kurie blogai
jaučiasi ir nori keliauti į neatidėliotinos pagalbos
skyrių arba neatidėliotinos pagalbos centrą dėl
traumos arba ligos, kurią reikia skubiai gydyti, bet
kuri nekelia pavojaus gyvybei.
Kai naudojatės pirmojo skambučio paslauga, jūsų arba asmens, kurio
vardu skambinate, būklė yra kliniškai įvertinama ir sudaromos sąlygos,
kad galėtumėte gauti tinkamiausią jūsų poreikius atitinkančią paslaugą.
Galite gauti konsultaciją telefonu dėl saviglobos, būti nukreipti į
suplanuotą vizitą neatidėliotinos pagalbos gydymo centre arba lengvų
sužalojimų skyriuje, neatidėliotinos pagalbos skyriuje arba gauti
rekomendaciją apsilankyti pas savo BP gydytoją.
Sunkaus nelaimingo atsitikimo arba ekstremalios situacijos atveju
turite kreiptis į greitosios pagalbos skyrių arba skambinti 999 arba 112
Prieiga prie neatidėliotinos pagalbos arba smulkių sužalojimų
priežiūros paslaugų jūsų vietovėje
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Belfast Health &
Social Care Trust

Jeigu lankysitės skubios pagalbos skyriuje,
priklausomai nuo jūsų poreikių, būsite nukreipti į
neatidėliotinos arba skubios pagalbos tarnybas.
Nuoroda:
Skubios pagalbos skyriai | Belfasto sveikatos ir
socialinės priežiūros fondas (hscni.net)

Southern Health &
Social Care Trust

Pirmojo skambučio paslauga prieinama nuo 09:00
iki 18:00 nuo pirmadienio iki penktadienio
Telefonas: 0300 123 3 111
Teksto perkėlimas: 18001 0300 123 3 111
Kitu laiku turėtumėte lankytis smulkių sužalojimų
skyriuje.
Nuoroda: https://southerntrust.hscni.net/phonefirst-for-urgent-care/

South Eastern
Health & Social
Care Trust

Trys ligoninės šiaurės-pietų fonde turi skirtingus
būdus teikti skubią pagalbą ir gydyti smulkius
sužalojimus – žr. toliau pateiktas kiekvienos
ligoninės nuorodas:
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

Pirmasis aptarnavimas telefonu
Telefonas: 0300 020 6000
Teksto perkėlimas: 0870 240 5152
Nuoroda:
https://westerntrust.hscni.net/services/emergencydepartment-and-urgent-care-services/phone-first/

Northern Health &
Social Care Trust

Pirmasis aptarnavimas telefonu
Telefonas: 0300 123 1 123
Teksto perkėlimas: 18001 0300 123 1 123
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Jis taip pat pasiekiamas „Interpreter Now“
programoje.
Nuoroda:
Nauja paslauga „Pirmasis skambutis“ skubios
pagalbos ir lengvų sužalojimų skyriams – šiaurės
sveikatos ir socialinės priežiūros fondas
(hscni.net)
Viskas gali keistis. Visada tikrinkite svetainę. Jeigu abejojate ir jums
reikia neatidėliotinos pagalbos. Apsilankykite SPS.

Skubi pagalba:
Gyvybei pavojingos ligos arba nelaimingi atsitikimai,
kuriems reikalingas neatidėliotinas intensyvus
gydymas. Skubi pagalba šiuo metu teikiama
ligoninėse, kuriose yra 1 ir 2 tipo skubios pagalbos
skyriai, ir Šiaurės Airijos greitosios medicinos
pagalbos tarnyboje.

3.5

Rimtas incidentas arba avarija

Sunkaus nelaimingo atsitikimo arba ekstremalios situacijos atveju
turėtumėte atvykti į skubios pagalbos skyrių arba skambinti 999 arba
112, kad pasiektumėme greitosios pagalbos tarnybą – greitosios
pagalbos automobiliai turi būti saugomi tikriems nelaimingiems
atsitikimams, kai kyla pavojus gyvybei. Jeigu jums tikrai reikia
greitosios pagalbos, jūs arba kas nors jūsų vardu turėtų skambinti 999
arba 112 ir operatoriui paklausus, kokios paslaugos jums reikia, atsakyti
„greitoji pagalba“.
Būsite sujungti su „Ambulance Control“, kurios darbuotojai užduos šiuos
klausimus:
 Skambinančiojo telefono numeris
 Įvykio vieta
 Įvykio pobūdis.
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Jeigu reikia, kuo greičiau jums bus išsiųstas greitosios pagalbos
automobilis.

3.6 Ką daryti, jeigu anglų kalba nėra jūsų
gimtoji kalba?
Jeigu anglų kalba nėra jūsų gimtoji kalba, greitosios
medicinos pagalbos tarnyba gali greitai paskambinti
kvalifikuotam vertėjui, kad būtų galima bendrauti.
Telefoniniai vertėjai žodžiu:
 Dirba 24 valandas, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus
 Profesionaliai apmokyti ir kvalifikuoti
 Dirbantys pagal „The Big Word“ sutartį.
Vertėjas turi:





Būti dvikalbiu ir mokėti versti žodžiu, palengvinant bendravimą
Tiksliai versti
Būti nešališkas ir laikytis konfidencialumo
Nekalbėti vietoj jūsų – jie tik verčia žodžiu jūsų žodžius.

3.7 Kaip jums nustatomi prioritetai?
Asmuo telefonu užduos daugiau klausimų, kad nustatytų jūsų padėties
rimtumą ir reikalingo atsakymo skubumą.
Skambučiai į „Ambulance Control“ skirstomi pagal klinikinį poreikį, o
greičiausiai atsakoma tiems, kurių apžiūros poreikis yra didžiausias.

3.8 Ką daryti, laukiant greitosios pagalbos?
Priklausomai nuo situacijos, skambinantysis gali likti su jumis ir duoti
praktinių patarimų, kol laukiate greitosios pagalbos.
Šis patarimas gali apimti veiksmus, kurių reikia imtis siekiant:





Nustatyti pacientą tam tikroje padėtyje
Išvalyti paciento kvėpavimo takus
Sustabdyti kraujo netekimą
Atlikti KPG (kardiopulmoninį gaivinimą).
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3.9 Ką daryti, jeigu greitoji pagalba jums nėra geriausias
pasirinkimas?
Iš pateiktos informacijos gali paaiškėti, kad iš tikrųjų nereikia skubios
pagalbos jūsų situacijai išspręsti. Esant tokioms aplinkybėms,
„Ambulance Control“ gali nukreipti jus pas Valdymo centro gydytoją,
kuris jums patars, kaip gydyti jūsų būklę.
Retkarčiais „Ambulance Control“ gali nukreipti jus į tinkamesnę sveikatos
ir socialinės priežiūros tarnybą, kad išspręstumėte jūsų problemą, kaip
alternatyvą apsilankymui greitosios pagalbos skyriuje.

3.10 Kas jums bus išsiųstas?
Esant gyvybei pavojingoms nelaimėms, Šiaurės Airijos gyventojai linkę
tikėtis, kad atvyks dviejų žmonių greitosios medicinos pagalbos
ekipažas. Tačiau NIAS efektyviai naudoja greitojo reagavimo
paramedikus, kurie atvyks automobiliu. Šiose transporto priemonėse
yra gyvybiškai svarbi gelbėjimo įranga, kurios gali prireikti kritiniu atveju.
Automobilis gali greičiau nuvykti į įvykio vietą. Greitosios medicinos
pagalbos darbuotojas gali laiku suteikti pagalbą.
Taip pat bus išsiųstas greitosios pagalbos automobilis, kurio darbuotojai
suteiks tolesnę pagalbą paramedikui ir nugabens pacientą į skubios
pagalbos skyrių.
Jūsų bus paprašyta išsamios informacijos apie jūsų vardą, vietą ir
problemos pobūdį. K,uo greičiau jums bus išsiųstas greitosios pagalbos
automobilis. Už šią paslaugą nereikia mokėti.
Greitoji pagalba jus nuveš į ligoninės skubios pagalbos skyrių (SPS), kur
jus apžiūrės gydytojas. Vėlgi, šis gydymas yra nemokamas.
Toliau pateikiamas ligoninės paslaugų sąrašas:
 Skubios pagalbos skyriai - teikia skubią pagalbą visą parą
 Stacionarinės paslaugos – atliekamos operacijos arba teikiamas
gydymas, pacientai stacionare būna vieną naktį arba ilgiau.
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 Dienos paslaugos – atliekamos smulkios operacijos ir tyrimai bei
pacientai išleidžiami namo tą pačią dieną.
 Ambulatorinės paslaugos – susitikimai su gydytojais arba
priežiūros specialistais (pavyzdžiui, slaugytojais arba sąjungininkų
sveikatos priežiūros specialistais), turinčiais įvairias klinikines
specialybes.

3.11 Kas atsitiks atvykus paramedikui?
Įvertinęs pacientą ir galbūt suteikęs jam gydymą, paramedikas gali
nuspręsti, kad:
 Skubios pagalbos skyriuje reikalingas tolesnis gydymas ir
greitosios medicinos pagalbos transportas
 Skubios pagalbos skyriuje reikalingas tolesnis gydymas, bet
greitosios pagalbos transporto nereikia
 Tolesnis gydymas nereikalingas ir pacientas gali likti namuose
 Pacientas gali būti nukreiptas pas kitą sveikatos priežiūros
specialistą sveikatos ir socialinės priežiūros skyriuje, pavyzdžiui,
BP arba rajono slaugytoją
 Pacientas gali būti nukreiptas pas specialistą bei į tinkamesnį
sveikatos ir socialinės priežiūros centrą.
ATMINKITE – NEGAIŠKITE GREITOSIOS PAGALBOS
AUTOMOBILIŲ LAIKO NETIKRIEMS ATVEJAMS

4. Visos kitos paslaugos

4.1 Motinystės paslaugos
Jeigu planuojate pastoti arba manote, kad galite būti nėščia, kuo
greičiau kreipkitės į savo BP gydytoją. Jūsų BP gydytojas gali patvirtinti
jūsų nėštumą, nukreipti jus į motinystės tarnybas ir patarti dėl sveikatos.
Taip pat galite patys kreiptis į motinystės tarnybas paskambinę į ligoninę
arba el. paštu ir paprašydami siuntimo formos arba užpildę formą
internete.
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Akušerės yra specialiai apmokytos rūpintis jumis ir jūsų naujagimiu bei
gali padėti nuspręsti, kur ir kaip norite gimdyti. Jos dirba ligoninėse ir
bendruomenėje. Jos rūpinsis jumis ir padės pasiruošti gimdymui, kai
būsite nėščia, gimus kūdikiui ir iki 28 dienų po gimdymo. Bendruomenės
akušerė paskambins, kad pamatytų jus ir jūsų naujagimį po gimimo bei
kad įsitikintų, jog viskas gerai. Kai grįšite iš ligoninės, akušerė jus
aplankys jūsų namuose. Jums patiems tartis dėl susitikimo nereikia – tai
už jus padarys ligoninė.

4.2 Besilankantys sveikatos specialistai
Besilankantys sveikatos specialistai yra bendruomenės visuomenės
sveikatos slaugytojai, apmokyti padėti šeimoms ir vaikams visais
sveikatos ir gerovės aspektais.
Ji aplankys jus namuose prieš pat kūdikio gimimą ir 10-14 dienų po jo.
Apsilankymo lygis po to bus nustatytas šeimos sveikatos įvertinimo
rezultatais. Besilankantis sveikatos specialistas patikrins jūsų kūdikio
sveikatą ir vystymąsi, kol jis ruošiamas mokyklai. Jos taip pat teiks
paramą ir pagalbą šeimoms visais sveikatos aspektais, pavyzdžiui,
esant pogimdyminei depresijai, miego, maitinimo sutrikimams, esant
skiepų poreikui ir elgesio problemoms. Jeigu jūsų vaikas turi sveikatos
problemų, besilankantis sveikatos specialistas nukreips vaiką tolesniems
tyrimams ir gydymui.

4.3 Šeimos planavimo paslaugos
Šeimos planavimo paslaugos teikia nemokamas konsultacijas dėl
kontracepcijos ir gimdos kaklelio patikrinimo, taip pat seksualinės
sveikatos patikrinimo, konsultacijų ir gydymo.
Šias paslaugas teikia vietinės šeimos planavimo klinikos ir kai kurie BP
gydytojai.
Išsamią informaciją apie šeimos planavimo klinikas galite gauti iš savo
BP gydytojo, akušerės arba besilankančio sveikatos specialisto. Šeimos
planavimo paslaugos yra nemokamos ir visiškai konfidencialios.
Šeimos planavimo asociacija (ŠPA) teikia konfidencialią vietinio tarifo
telefono paslaugą (0845 122 8687) nuo 9.00 iki 17.00 nuo pirmadienio
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iki penktadienio, siūlydama informaciją ir patarimus įvairiais seksualinės
sveikatos klausimais.

4.4 Kitos seksualinės sveikatos paslaugos
Klinikos, kurios specializuojasi lytiniu keliu plintančių infekcijų srityje,
vadinamos urogenitalinės medicinos (UGM) ir seksualinės sveikatos
klinikomis. Savo vietovėje esančios klinikos numerį galite sužinoti
telefonų knygelėje UGM (urogenitalinės medicinos), lytiškai plintančių
ligų (LPL), specialių klinikų arba seksualinės sveikatos klinikų skiltyse.
Galite kreiptis į šias klinikas, kurios taip pat yra:
 Nemokamos ir konfidencialios – jos nesikreips į nieką, netgi į BP
gydytoją. be jūsų leidimo ir yra atviros visiems (nepriklausomai
nuo amžiaus, seksualinės orientacijos ir pan.)
Norėdami rasti vietinę UGM kliniką arba seksualinės sveikatos kliniką,
spustelėkite nuorodą: https://www.sexualhealthni.info/gum-clinicsnorthern-ireland

4.5 Socialiniai darbuotojai
Socialiniai darbuotojai pataria ir teikia pagalbą žmonėms, turintiems
įvairių socialinių poreikių. Tai apima santykių, alkoholio arba buities
problemas, negalią, bendras sveikatos ir psichikos sveikatos problemas
bei vaikų apsaugą.
Paslauga apima visus amžius, nuo vaikų iki vyresnio amžiaus žmonių.
Suaugusiųjų tarnybose dirbantys socialiniai darbuotojai įvertina vyresnio
amžiaus žmonių, fizinę arba mokymosi negalią arba psichikos sveikatos
poreikių turinčių žmonių poreikius. Jie dirbs su asmenimis, kad padėtų
jiems pasirinkti gyvenimo būdą, o su šeima ir bendruomene sieks norimų
rezultatų. Socialinis darbuotojas gali padėti gauti paslaugas arba
išteklius, esančius įvertinto poreikio, pavyzdžiui, priežiūros ir paramos
namuose, dienos priežiūros, atokvėpio pertraukų, globos arba slaugos
namuose, dalimi. Socialiniai darbuotojai padeda žmonėms rasti kelią į
šviesą po trauminio įvykio gyvenime ir patiems rasti sprendimą.
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4.6 Vaikų ir suaugusiųjų apsaugos paslaugos
Tam tikromis aplinkybėmis gali tekti įsikišti socialiniams darbuotojams,
kad apsaugotų vaikus arba suaugusiuosius nuo žalos arba prievartos.
Socialinės paslaugos Šiaurės Airijoje turi teisinę pareigą apsaugoti tuos,
kuriems mūsų visuomenėje gresia piktnaudžiavimas ar netinkamas
elgesys arba kurie yra patyrę.
Jeigu nerimaujate dėl vaiko saugumo, gerovės arba manote, kad jam
gali kilti žalos, susisiekite su vaikų priežiūros vartų komanda toliau
nurodytais numeriais:
Belfast Trust:
Northern Trust:
Western Trust:
South Eastern Trust:
Southern Trust:

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

Jeigu nerimaujate dėl suaugusiojo saugumo, gerovės arba manote, kad
jam gali kilti žalos, susisiekite su suaugusiųjų apsaugos tarnyba toliau
nurodytais numeriais:
Belfast Trust:
Northern Trust:
Western Trust:
South Eastern Trust:
Southern Trust:

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

Nedarbo valandomis į skubios pagalbos socialinio darbo tarnybą
suaugusiems arba vaikams galima kreiptis šiais būdais: 028 9504 9999
Esant kritinei situacijai, su Šiaurės airijos policijos tarnyba (PSNI) taip
pat galima susisiekti šiais būdais: 999.

4.7 Psichikos sveikatos paslaugos
Jeigu turite psichikos sveikatos problemų, pirmiausia turėtumėte kreiptis
į savo BP gydytoją. Jis įvertins problemą ir prireikus galės skirti vaistų
bei stebėti jūsų būklę arba nukreipti jus pas specialistą, pavyzdžiui,
psichiatrą, psichologą arba konsultantą. Jūsų šeimos gydytojas gali
rekomenduoti pagalbos grupę konkrečiai problemai spręsti. Jeigu jus
priežiūri kiti asmenys, pavyzdžiui, psichiatras, socialinis darbuotojas
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arba šeimos nariai, jūsų BP gydytojas gali su jais susisiekti, kad jie teiktų
jums geriausią bendrą gydymą, priežiūrą ir paramą.

4.8 Paslaugos žmonėms su negalia
Visoje Šiaurės Airijoje teikiamos įvairios sveikatos ir socialinės priežiūros
paslaugos, skirtos žmonių, turinčių negalią (įskaitant mokymosi,
psichinę, fizinę ir jutimo negalią), ir jų šeimos narių arba globėjų
poreikiams tenkinti. Tai apima vertinimus, konsultacijas, pagalbą
kasdieniame gyvenime ir specializuotos įrangos aprūpinimą,
reabilitacijos, atstovavimo ir laikinosios priežiūros paslaugas.
Jūsų BP gydytojas galės suteikti daugiau informacijos apie galimas
paslaugas.

4.9 Sąjungininkų sveikatos specialistai
„Sąjungininkų sveikatos specialistai“ (SSS) yra bendras pavadinimas,
suteikiamas 12 profesinių grupių:













Dietologai
Ergoterapija
Kalbos terapija
Fizioterapija
Podiatrija
Protezavimas ir ortozės
Ortopedija
Paramedikai
Radiografija
Dailės terapija
Dramos terapija
Muzikos terapija

SSS dirba su visomis amžiaus grupėmis ir visomis specialybėmis. Jų
ypatingi įgūdžiai ir kompetencija gali būti svarbiausias veiksnys, padedantis
žmonėms:


atkurti judėjimą arba mobilumą
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įveikti regėjimo problemas
pagerinti mitybos būklę
ugdyti bendravimo įgūdžius
atkurti pasitikėjimą kasdienio gyvenimo įgūdžiais

SSS dirba įvairiose aplinkose, įskaitant ligonines, žmonių namus, klinikas,
gydytojų kabinetus ir mokyklas.
Jie bendradarbiauja su sveikatos ir socialinės priežiūros kolegomis
pirminės, antrinės ir socialinės priežiūros srityse, taip pat nepriklausomuose
ir savanoriškuose sektoriuose.

4.10 Mokyklos slaugytoja
Mokyklos slaugytojai atliks bendrą sveikatos įvertinimą
mokykloje visiems vaikams pirmaisiais pradinės mokyklos
metais ir pirmaisiais vidurinės mokyklos metais. Paprastai būsite
pakviesti į šiuos užsiėmimus su slaugytoja, kad aptartumėte savo vaiko
sveikatą ir vystymąsi. Tai apims imunizaciją ir skiepus, regėjimo,
klausos, ūgio ir kūno masės indekso patikrą. Jeigu jūsų vaikas turi
sveikatos poreikių, mokyklos slaugytoja aptars tai su tėvais arba
globėjais ir galės nukreipti vaiką tolesniems tyrimams ir gydymui.

4.11 Vaikų imunizacijos programa
Skiepijimas yra geriausias ir saugiausias būdas jūsų kūdikiui arba vaikui
nesirgti įvairiomis infekcinėmis ligomis, pavyzdžiui, tymais.
Paprastai kūdikis pirmą kartą skiepijamas 8 savaičių amžiaus. Tai bus
padaryta jūsų BP kabinete. Norint visiškai apsaugoti vaiką, reikia atlikti
keletą injekcijų, todėl svarbu užbaigti kursą.
Jeigu skiepai buvo praleisti, jūsų vaikas vis tiek gali pasivyti, netgi po
ilgos pertraukos. Neprivaloma pradėti kursą iš naujo. Vyresni vaikai gali
sunkiai toleruoti kai kurias ligas, todėl taip pat svarbu, kad jiems būtų
atlikta revakcinacija. Ligos, nuo kurių siūloma skiepyti Šiaurės Airijoje:
Poliomielitas, difterija, stabligė, kokliušas, Hib, C grupės meningokokas,
tymai, kiaulytė ir raudonukė (vokiški tymai). Jums nereikia mokėti už
vakcinaciją.
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Informacijos apie tuberkuliozę, kitaip dar vadinamą (TB) ir BCG
infekcines ligas, įvairiomis kalbomis galima rasti visuomenės sveikatos
agentūros svetainėje. http://www.publichealth.hscni.net/
Informaciniuose lapeliuose pateikiama išsami informacija apie
simptomus, prevenciją ir gydymą.
Jūsų BP gydytojas, besilankantis sveikatos specialistas, mokyklos
slaugytoja arba jūsų BP slaugytoja galės padėti visais klausimais apie
imunizaciją.

4.12 Farmacijos paslaugos (vaistinė)
Vaistininkai (kartais vadinami chemikais) yra vaistų ir jų veikimo
ekspertai. Jūsų BP gydytojas yra tas asmuo, kuris nusprendžia, kokių
vaistų jums reikia. Jis jums išduos formą, vadinamą receptu, leidžiančią
pasiimti vaistą vaistinėje. Be jo vaistininkas negalės jums duoti vaistų,
išskyrus kai kuriuos labai paprastus vaistus, tokius kaip skausmą
malšinantys vaistai, kurių taip pat galite įsigyti prekybos centruose ir
kitose parduotuvėse. Šiuo metu Šiaurės Airijoje vaistai, išduodami pagal
receptą, yra nemokami.
Vaistininkai taip pat teikia įvairias paslaugas, susijusias su konkrečiomis
sveikatos problemomis, pavyzdžiui, skubiąja kontracepcija, nėštumo
testu, adatų keitimu, deguonies ar šlapimo nelaikymo reikmenimis, ir gali
patarti dėl sveikos gyvensenos ir nedidelių negalavimų, pavyzdžiui,
vabzdžių ir virusų, alergijų, moterų sveikatos arba skausmų.
Išsami informacija apie vaistinių rotacijas jūsų vietovėje skelbiama
internete adresu
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/pharmacyrota.htm.

4.13 Stomatologai
Jeigu jums reikia dantų gydymo, pirmiausia turite užsiregistruoti pas
odontologą. Norėdami užsiregistruoti pas odontologą, turite turėti
medicininę kortelę. Jeigu esate besilankantis sveikatos specialistas, taip
pat galėsite naudotis kai kuriomis procedūromis. Turėtumėte patikrinti,
ar odontologas, į kurį kreipsitės, jus traktuos, kaip sveikatos priežiūros
pacientą (HSC). Jums gali tekti mokėti už kai kurias odontologijos
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paslaugas arba mokėti neteks, atsižvelgiant į jūsų aplinkybes,
pavyzdžiui, jeigu esate jaunesnis nei 16 metų, jaunesnis nei 19 metų ir
mokate už dieninį išsilavinimą bei esate nėščia.
Rasti odontologą
Šiaurės Airijoje
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/2070.htm

4.14 Optometristai (optikai)
Jeigu jums reikia pasitikrinti akis, kreipkitės į registruotą optometristą.
Jums gali tekti mokėti už kai kurias oftalmologines paslaugas arba
mokėti neteks, atsižvelgiant į jūsų aplinkybes, pavyzdžiui, jeigu esate
jaunesnis nei 16 metų, jaunesnis nei 19 metų ir studijuojate visą darbo
dieną, jeigu turite tam tikrų sąlygų arba gaunate išmoką dėl tinkamumo.
Jeigu turite teisę į gydymą, jums taip pat reikės medicininės kortelės,
kad galėtumėte nemokamai gydytis HSC. Daugelis optometristų dabar
taip pat siūlo paslaugą žmonėms, kuriems staiga atsirado akių problema
arba, pavyzdžiui, „skauda akis“. Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti
akių priežiūros paslaugas, rasite šioje nuorodoje Optometrijos paslaugos: Informacija pacientams (hscni.net)

5. Ką daryti, jeigu nesate patenkinti gauta
paslauga?

5.1 Skundų nagrinėjimo tvarka
Skundo pateikimas neturi įtakos jūsų teisėms. Neprarasite jokios
paslaugos, kuri buvo įvertinta, kaip reikalinga.

5.2 Kaip skųstis
Savo skundą galite pateikti jums tinkamiausiu būdu, formatu arba kalba.
Tai galite padaryti akis į akį, telefonu, laiške arba el. paštu. Turėtumėte
pabandyti skundų skyriui pateikti išsamią informaciją apie tai:
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Kaip su jumis susisiekti
Kuo skundžiatės
Kur ir kada įvyko jūsų skundą sukėlusi įvykis
Jeigu įmanoma, kokių veiksmų norėtumėte imtis.

Idealiu atveju turėtumėte pabandyti pateikti skundą kuo greičiau.
Paprastai tai daroma per šešis mėnesius nuo tada, kai sužinote, kad
turite priežastį skųstis, ir ne ilgiau nei 12 mėnesių po įvykio.

5.3 Kaip pateikti skundą dėl sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjo
Jeigu norite atsiprašymo, paaiškinimo arba gydymo patikrinimo,
pirmiausia turėtumėte kreiptis į vietą, kurioje buvo suteikta pagalba.
Ligoninė, BP gydytojas, privati ligoninė arba klinika, kurioje buvo suteikta
pagalba, turi savo skundų nagrinėjimo tvarką. Norėdami gauti daugiau
informacijos, susisiekite su jais.
Išsamią informaciją apie Šiaurės Airijos sveikatos tarnybos skundų
procedūras galite rasti „Ni Direct“ svetainėje adresu
http://www.nidirect.gov.uk/make-a-complaint-against-the-health-service
Taip pat galite susisiekti su pacientų ir klientų taryba el. paštu
complaints.pcc@hscni.net arba nemokamu telefonu 0800 917 0222.

Toliau pateikiami kiekvieno fondo skundų nagrinėjimo
skyriaus kontaktiniai duomenys:
Belfasto sveikatos ir socialinės priežiūros fondas:
Belfasto sveikatos ir socialinės priežiūros fondo skundų skyrius:
Level 7, McKinney House
Musgrave Park ligoninė
Belfast BT9 7JB
Tel.: (028) 9504 8000
El. paštas: complaints@belfasttrust.hscni.net
Svetainė: https://belfasttrust.hscni.net/contact-us/compliments-andcomplaints/compliments-complaints-form/
Šiaurės sveikatos ir socialinės priežiūros fondas:
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Paslaugos vartotojo atsiliepimų skyrius,
Bush House,
45 Bush Road, Antrim,
BT41 2Q3
Telefonas (028) 9442 4655.
El. paštas: user.feedback@northerntrust.hscni.net
Svetainė: http://www.northerntrust.hscni.net/contact-us/service-userfeedback-form/
Taip pat galite užpildyti ir pateikti paslaugos vartotojo atsiliepimo formą
Pietryčių sveikatos ir socialinės priežiūros fondas:
Skundų nagrinėjimo skyrius
Pietryčių HSC fondas
Lough House
Ards bendruomenės ligoninė
Church Street
Newtownards
BT23 4AS
Tel.: (028) 9056 1427
Faksas: (028) 9056 4815
El. paštas: complaints@setrust.hscni.net
Svetainė: https://setrust.hscni.net/contact-us/complaints/
Pietų sveikatos ir socialinės priežiūros fondas:
Paslaugos vartotojų atsiliepimų nagrinėjimo komanda
Pietų sveikatos ir socialinės priežiūros fondas
Beechfield House
Craigavon Area Hospital
68 Lurgan Road
Portadown
BT63 5QQ
Telefonas: (028) 37564600
El. paštas:serviceuserfeedback@southerntrust.hscni.net
Svetainė: https://southerntrust.hscni.net/get-in-touch/service-userfeedback-form/

Vakarų sveikatos ir socialinės priežiūros fondas:
Skundų nagrinėjimo skyrius
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Fondo būstinė
Altnagelvin rajono ligoninė
Londonderry
BT47 6SB
Tel.: 028 7134 5171 – papildymas: 214142
Arba tiesioginis numeris 028 7161 1226
SMS žinučių funkcija: 077 8094 9796
El. paštas: complaints.department@westerntrust.hscni.net

Šiaurės Airijos greitosios pagalbos tarnybos fondas (NIAS)
Administravimo ir skundų vadybininkas
Šiaurės Airijos greitosios pagalbos tarnybos HSC fondo būstinė,
Site 30
Knockbracken sveikatos priežiūros parkas
Saintfield Road
BELFAST
BT8 8SG
Tel.: 028 9040 0999
Faksas: 028 9040 0901
www.niamb.co.uk

5.4 Kas bus toliau?
Jūsų skundas bus patvirtintas per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.
Darbuotojai sieks visapusiškai atsakyti į jūsų skundą per 20 darbo dienų.
Kai kurių skundų nagrinėjimas užtrunka ilgiau nei kitų. Darbuotojai jums
pasakys, jeigu paaiškės, kad jie negali atsakyti per šį laikotarpį, ir
paaiškins, kodėl.

5.5 Kas nutiks, jeigu sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjui išnagrinėjus jūsų skundą vis tiek nesate
patenkinti?
Jeigu liksite nepatenkinti, savo skundą galėsite perduoti Šiaurės Airijos
skundų komisarui (ombudsmenui). Ombudsmenas išnagrinės jūsų
skundą, kad nuspręstų, ar turi jį ištirti.
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Daugiau informacijos apie ombudsmeno teikiamas paslaugas galite
gauti, parašę šiuo adresu:
The Ombudsman
Freepost BEL 1478
Belfast
BT1 6BR Nemokamas telefonas: 0800 34 34 24
El. paštas: mailto:ombudsman@ni-ombudsman.org.uk
www.ni-ombudsman.org.uk

6 Kur dar galite gauti svarbiausių patarimų ir
informacijos?
Daugiau patarimų ir informacijos galite gauti čia:
 Sveikatos ir socialinės globos valdyba
http://www.hscboard.hscni.net
 Jūsų vietiniai sveikatos ir socialinės priežiūros fondai:
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
 Visuomenės sveikatos agentūra http://www.publichealth.hscni.net/
 Pacientų klientų taryba http://www.patientclientcouncil.hscni.net
 Verslo paslaugų organizacija http://www.hscbusiness.hscni.net

6.1 Pagalbos linijų tinklas ŠA:
www.helplinesnetworkni.com
Svetainėje www.helplinesnetworkni.com yra vienas prieigos taškas prie
Šiaurės Airijos pagalbos linijų numerių ir svetainių, kuriose žmonės gali
rasti tinkamą pagalbos liniją, atitinkančią jų poreikius. Lengvai
naršomame tinklalapyje pateikiama virš 20 Šiaurės Airijos pagalbos
linijų, kurias valdo visuomeninės, savanoriškos ir bendruomeninės
organizacijos, kurios nesiekia pelno, informacija. Svetainėje yra
paieškos funkcija, leidžianti vartotojams ieškoti tinkamos pagalbos
įvedus raktinį žodį, sužinoti informaciją apie tai, ką siūlo pagalbos linija, ir
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gauti naujausią kontaktinę informaciją bei darbo laiką. Tinklo nariai teikia
įvairias gyvybiškai svarbias paramos paslaugas, įskaitant informaciją,
patarimus, konsultavimą, klausymą ir draugystę, apimančias įvairius
poreikius ir problemas.
 Jūsų vietiniai išrinktieji atstovai
http://www.nidirect.gov.uk/elections-in-northern-ireland
 Jūsų vietiniai piliečių konsultavimo biurai
http://www.citizensadvice.co.uk
 Teisės centras ŠA http://www.lawcentreni.org
 Šiaurės Airijos žmogaus teisių komisija http://www.nihrc.org
 Parama šeimoms http://www.familysupportni.gov.uk
 Pietų Tirono įgalinimo programa (STEP)
http://www.stepni.org
 Šiaurės Airijos etninių mažumų taryba (NICEM)
http://www.nicem.org.uk
 Šiaurės Airijos savanoriškų veiksmų taryba (NICVA)
http://www.nicva.org
Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie HSC Šiaurės Airijoje,
spustelėkite pateiktą nuorodą:
Sveikatos ir socialinės priežiūros Šiaurės Airijoje vartai
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