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CZYM JEST „ZDROWY LIVERPOOL”
Nasza wizja przyszłości opieki
zdrowotnej w mieście

JAK MOŻNA SIĘ ZAANGAŻOWAĆ
Co ma się zmienić

PRAGNIEMY POZNAĆ TWOJĄ OPINIĘ.
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Opieka doraźna
i w nagłych
przypadkach

Jak obywatele
angażowali się do
tej pory?

To program, który ma na celu poprawę
zdrowia całej populacji miasta i
zagwarantowanie, że nasz
system opieki zdrowotnej i społecznej
zaspokaja potrzeby wszystkich
mieszkańców, zarówno
obecnych, jak i ich przyszłych pokoleń.

Jakie opinie dotychczas wpłynęły
i jak można zaangażować się.
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Zdrowy tryb życia
– zaktywizujmy
Liverpool

Jaka technika pomaga
Dave’owi pozostawać
zdrowym

W ciągu kolejnych pięciu lat chcemy
uczynić Liverpool najaktywniejszym
brytyjskim miastem poza
Londynem. Oto, w jaki sposób to
zrobimy.

Innowacja może pomóc w
promocji zdrowia i lepszym
dbaniu o siebie.
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Należy zadbać, aby opieka
środowiskowa była realizowana w
domu pacjenta lub w jego najbliżej
okolicy.
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Co to jest „Zdrowy
Liverpool”?

Opieka środowiskowa
– lepsza opieka bliżej
domu

Pacjentom należy zapewnić
opiekę o najwyższym
standardzie, zarówno teraz,
jak i przyszłości.

Usprawnienie opieki doraźnej
pozwoli wyjść naprzeciw przyszłym
potrzebom i świadczyć ją we
właściwym dla pacjenta czasie i
miejscu.
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Opieka szpitalna
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Przekaż nam swoją
opinię i uzyskaj
informacje
Kto stoi na czele
programu “Zdrowy
Liverpool”?
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Zdrowy Liverpool
Stworzenie właściwego systemu opieki zdrowotnej
sprawi, że każda osoba będzie zdrowsza i
szczęśliwsza. Umożliwi on także naszemu
wspaniałemu miastu w pełni wykorzystać
swój potencjał. „Zdrowy Liverpool” jest szeroko
zakrojonym programem skupiającym się na
potrzebach obywateli, który pomoże nam
zrealizować założone cele, tym samym
wszystkim przynosząc korzyści.
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Co to jest „Zdrowy
Liverpool”?
„Zdrowy Liverpool” jest szeroko zakrojonym
programem poprawy stanu zdrowia mieszkańców
miasta, skoncentrowania systemu opieki
zdrowotnej i społecznej na potrzebach pacjentów,
pomagania coraz większej liczbie osób w
zachowaniu sprawności fizycznej przez długi okres
i zapewnienia najlepszej terapii i opieki.
Liverpool jest wspaniałym miastem z chlubną przeszłością
i obiecującą przyszłością – lecz jeśli chcemy dobrze
wykorzystać to, co przyniesie ta przyszłość, musimy polepszyć
nasze zdrowie. Statystyki mówią, że problemy zdrowotne
dotykają nas w stopniu większym niż mieszkańców innych
części kraju. W samym Liverpoolu istnieją ogromne różnice:
szokujące jest, że ludzie zamieszkujący uboższe kwartały
miasta żyją średnio 12 lat krócej niż ci z zamożniejszych
dzielnic. To powinno się zmienić.
Jeśli chodzi o miejscową opiekę zdrowotną, musimy zająć się zarówno
kwestiami bieżącymi, jak i tymi, które widać na horyzoncie. Postęp w
medycynie oznacza, że żyjemy dłużej, ale często na późniejszych latach
cieniem kładą się przewlekłe schorzenia, między innymi cukrzyca i
choroby płuc. Walka z problemami zdrowotnymi jest uciążliwa dla chorych
i ich rodzin, a sama liczba pacjentów stanowi znaczne obciążenie dla
Narodowej Służby Zdrowia (National Health Service – NHS).
Współczesna technika dostarcza jednak nowych możliwości podwyższenia
poziomu świadczeń udzielanych pacjentom i zmiany sposobu postrzegania
przez nich tej opieki.
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Mamy to szczęście, że w Liverpoolu możliwy jest dostęp do najlepszych
usług zdrowotnych w kraju – niestety, ich standardy różnią się w zależności
od miejsca leczenia, zarówno szpitalnego, jak i pozaszpitalnego. Należy
to zmienić w taki sposób, aby wszędzie, gdzie udzielane są świadczenia
medyczne, pacjent miał pewność, że ich poziom jest jednolicie wysoki a
opieka bezpieczna.
Lekarze, pielęgniarki oraz inni pracownicy służby zdrowia i opieki
społecznej współdziałają w celu przedstawienia propozycji dla programu
„Zdrowy Liverpool”. Rozmawialiśmy także z mieszkańcami regionu na
temat tego, co sądzą o naszych priorytetach.

Koncentrujemy się na pięciu kierunkach, w
których według nas należy przedsięwziąć
czynności, żeby zmienić na lepsze system opieki
zdrowotnej i społecznej w Liverpoolu:
zdrowy tryb życia – rozruszanie całego miasta, by wszyscy mogli

odnosić korzyści z aktywności fizycznej, poprawiającej zdrowie i samopoczucie

informatyzacja i innowacje – wykorzystywanie najnowszej techniki,
żeby pomóc ludziom zachować dobre zdrowie oraz umożliwić wymianę informacji
między różnymi częściami naszego systemu opieki zdrowotnej i społecznej w celu
poprawy standardu świadczeń udzielanych pacjentom
opieka środowiskowa – zapewnienie większej liczby usług bliżej

domu; zwiększenie dostępności lekarzy pierwszego kontaktu do siedmiu dni w
tygodniu; prowadzenie opieki, nad osobami niesamodzielnymi lub potrzebującymi
więcej uwagi, w sposób wyprzedzający (czyli zanim zachorują lub doznają urazu),
by dłużej pozostały zdrowe i uniknęły zbędnych pobytów w szpitalu

opieka doraźna i w nagłych przypadkach – ułatwienie
znalezienia odpowiedniego świadczenia, gdy jest pilnie potrzebne, siedem dni
w tygodniu; pomoc w zapobieganiu konieczności przychodzenia do szpitala lub
hospitalizacji, jeśli nie jest to rzeczywiście niezbędne
świadczenia szpitalne – zagwarantowanie, że wszystkie nasze
szpitale oferują jednolicie wysokie standardy opieki, dzięki współpracy mającej
na celu ustalenie w obrębie całego miasta wspólnych sposobów funkcjonowania
oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Co pragniemy
osiągnąć?
Program „Zdrowy Liverpool” jest wdrażany przez
wszystkie miejskie organizacje NHS, ściśle
współdziałające z Urzędem Miasta Liverpool, który jest
odpowiedzialny za opiekę społeczną, wraz z innymi
organizacjami publicznymi i środowiskowymi.
Wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitny cel, jakim jest
poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz transformacja
naszego systemu opieki zdrowotnej i społecznej.
Chcemy, aby w efekcie naszych działań więcej ludzi
w Liverpoolu dłużej żyło zdrowo, ale nie oznacza to
zajmowania się potrzebami populacji jako całości. Ważne
jest, co potrzebuje jednostka. Nazywamy to opieką
zorientowaną na osobę, przez co należy rozumieć
możność reagowania na szczególne wymagania jednostki,
dostosowując świadczenia do konkretnej sytuacji, bez
glajchszaltowania, zwłaszcza osób potrzebujących więcej
uwagi, na przykład przewlekle chorych, z problemami
psychicznymi, z trudnościami w nauce, cierpiących z
powodu nowotworów, będących w podeszłym wieku, jak
również dzieci.

Podejmujemy
sporo działań,
aby osiągnąć
ten cel, do
których należą:
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szeroko zakrojona kampania – której
rozpoczęcie zaplanowano na późniejszy
okres roku 2016 – mająca uświadomić
ludziom, dlaczego bycie aktywnym tak
wiele zmienia na plus w kwestii zdrowia,
i pokazująca im mnóstwo możliwości
w tym zakresie, wśród których każdy
znajdzie coś dla siebie
wybór liderów społeczności (community
champions), którzy będą pracować z grupami
i pojedynczymi osobami, aby zachęcić je do
pokonania barier stojących na drodze do
większej aktywności
inwestowanie w przedsięwzięcia mogące
rozruszać całe miasto; stosowanie bodźców i
wyzwań motywujących rodziny, grupy i zakłady
pracy

Jak ćwiczenia fizyczne
zmieniają życie Billa
„Exercise for Health” to nazwa programu, w
ramach którego lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej mogą kierować przewlekle chorych
pacjentów na terapię w lokalnych siłowniach.
82-letni Bill, który uczestniczy w zajęciach w
Lifestyles Garston, powiedział: Po rozpoczęciu
ćwiczeń z instruktorką Wendy zaproponowano
mi schemat odpowiadający moim potrzebom.
Gdy po raz pierwszy zacząłem program, czułem
się przygnębiony – nie zawsze chciało mi się
wyjść z domu – ale od kiedy chodzę tutaj,
poznałem wspaniałych ludzi i teraz wszystkim
jest wesoło, a nawet spotykamy po zajęciach.
Wychodzę z domu ze świetnym
samopoczuciem i gotowy na wszelkie stojące
przede mną wyzwania. Od czasu gdy zacząłem
uczęszczać do Lifestyles Garston, moje życie
zmieniło się na lepsze. Czuję się znacznie
sprawniejszy i cieszę się życiem.

Co mówią lekarze?

współpraca ze szkołami w celu zapewnienia
uczniom ruchu w ciągu całego dnia szkolnego,
nie tylko na lekcjach WF

Do tej pory…

Zdrowy tryb życia –
zaktywizujmy Liverpool
Naszym celem
jest, aby do
roku 2021 stać
najaktywniejszym
wielkim miastem
poza Londynem.
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Nakłonienie większej liczby ludzi
do aktywności jest postrzegane
jako najskuteczniejszy sposób
poprawienia zdrowotności, skupiamy
się więc na metodach zachęcenia
osób, które nie są zbyt aktywne, aby
robiły coś więcej niż dotąd.
Bycie aktywnym – nawet w dość
niewielkim stopniu – może sprawić
olbrzymią różnicę, jeśli chodzi o
zdrowie psychiczne i fizyczne,
pomagając poprawić samopoczucie
i zapobiegając chorobom, między
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innymi sercowym i nowotworowym.
Nie musi to oznaczać uczęszczania
na siłownię – może to być
skorzystanie ze schodów zamiast
z windy, wyjście z autobusu jeden
przystanek wcześniej lub pójście do
sklepu piechotą zamiast jechania do
niego samochodem.
Wielu mieszkańców Liverpoolu
cierpi na schorzenia przewlekłe,
na przykład cukrzycę lub chorobę
płuc. Większa aktywność fizyczna
może pomóc złagodzić dolegliwości
i poprawić jakość życia.

Nasze miasto pozostaje w tyle
za innymi regionami kraju pod
względem aktywności fizycznej –
teraz niewielu liverpoolczyków dba
wystarczająco o własne zdrowie
– lecz chcemy to zmienić. Naszym
celem jest, aby do roku 2021
Liverpool stał się najaktywniejszym
wielkim miastem poza Londynem.
Stanowi to duże wyzwanie,
lecz zamierzamy zmobilizować
mieszkańców, aby mu sprostać.

nakłanianie pracodawców, aby wspierali
aktywność fizyczną swoich pracowników w
trakcie dnia roboczego
promowanie chodzenia pieszo i jeżdżenia
rowerem jako sposobów przemieszczania
się, zamiast korzystania z samochodu lub
autobusu, i dobrych metod na wpasowanie
aktywności fizycznej w codzienny rozkład zajęć,
jak również zaoszczędzenie pieniędzy
lepsze wykorzystanie zielonych obszarów
Liverpoolu, aby zachęcić jego mieszkańców do
aktywności
pomoc osobom, które kiedyś uprawiały jakiś
sport – na przykład badminton lub hokej – w
powrocie do ich ulubionych zajęć
dotowanie grup środowiskowych i wolontariatu
w celu wspierania lokalnych inicjatyw
rozruszania ludzi.

Doktor Maurice Smith jest lekarzem
pierwszego kontaktu w Mather
Avenue Surgery w Allerton. Objaśnia:
Potencjalne korzyści zdrowotne z nakłonienia
każdego mieszkańca miasta do, choćby
niewielkiej, aktywności fizycznej są olbrzymie.
Będzie to pomocne w zapobieganiu cukrzycy
typu 2 i chorobom serca, jak i w poprawie
ogólnego zdrowia psychicznego.
Przez „aktywność fizyczną” nie rozumiemy
treningu do maratonu – chyba że ktoś chce
właśnie tego – ale zwykły spacer codziennie
przez pół godziny, nawet z dziesięciominutowymi
przerwami.
U osób z trudnościami w oddychaniu samo
codzienne chodzenie piechotą może znacząco
uśmierzyć dolegliwości i niepomiernie zmniejszyć
prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności
hospitalizacji z powodu nagłego ich zaostrzenia.

Jak technika pomaga Dave’owi
pozostawać zdrowym
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Życie Dave’a Haslama zmieniło się,
gdy zdiagnozowano u niego POChP
(przewlekłą obturacyjną chorobę
płuc). Schorzenie to powodowało, że
był zmęczony, brakowało mu tchu i
bez przerwy kaszlał. Był także bardzo
zaniepokojony i nie rozumiał, co się z
nim dzieje.

Informatyzacja – stosowanie
innowacji technicznych w celu
poprawy jakości świadczeń
zdrowotnych i opiekuńczych

Za sprawą lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej w domu 67-latka zainstalowano
specjalne urządzenie – stwierdza on teraz,
że był to przełom w jego życiu. Aparat
wysyła kluczowe informacje o zdrowiu
pacjenta do zespołu medycznego, który
monitoruje jego stan.
Współczesna technika pomogła Dave’owi
zrozumieć lepiej swoją chorobę i pogodzić
się z nią. Jest zachwycony skutecznością
i prostotą metody – mówi: Używanie tego
urządzenie chyba nie mogłoby już być
łatwiejsze. Naprawdę nie jest trudno pojąć
to wszystko. To rzeczywiście działa i jest
świetne!
Obecnie Dave spędza w szpitalu o wiele
mniej czasu (nawet o 60%, jak szacuje) i
powiada: Świadomość, że mojego zdrowia
pilnuje ktoś, kto faktycznie wie, co robi, jest
wspaniała. Tego roku byłem w szpitalu tylko
dwa razy, co stanowi kolosalny postęp.
Polecam ten aparat każdemu choremu,
ponieważ jest on wielkim udogodnieniem.

Już około 40 000, przy czym liczba ta ciągle
rośnie, osób w Liverpoolu ma możliwość
obejrzenia swojej dokumentacji medycznej
przez Internet, w tym listy leków, danych
dotyczących alergii oraz wyników badań. Wielu
pacjentów może także umówić się na wizytę u
swojego lekarza i uzyskać ponowienie recepty
przez Internet. Dostęp do świadczeń tą drogą
jest często wygodniejszy, będziemy zatem
wprowadzać różne narzędzia internetowe, w
tym aplikacje. Uważamy, że posiadanie większej
kontroli nad własnym zdrowiem – i informacji
z nim związanych – zwiększa szanse na jego
utrzymanie. Mamy świadomość, że niektórzy
mają kłopoty przy korzystaniu z Internetu,
będziemy więc pomagać takim osobom nabywać
umiejętności niezbędne do czerpania korzyści z
tej nowoczesnej techniki.

Można już zarezerwować wyjazd wakacyjny
przez Internet, sprawdzić pogodę przez
telefon i nagrać w telewizorze wszystkie
odcinki ulubionego serialu – ale chyba
nie każdy wie, jak bardzo technika
pomaga usprawniać udzielanie świadczeń
zdrowotnych i opiekuńczych w miejscu
zamieszkania.
W tej dziedzinie Liverpool przewodzi stawce.
W ciągu kilku minionych lat dzięki inicjatywie
„Mi” (More Independent) wiele osób otrzymało
nowatorskie urządzenia domowe, które
pomagają im bezpieczniej i pewniej żyć z ich
chorobą. Instalujemy w domach mieszkańców
również aparaty monitorujące ciśnienie krwi i
oddech, umożliwiające samodzielny odczyt przez

pacjenta i przesyłające wyniki automatycznie do
lekarza lub pielęgniarki, który lub która sprawuje
nad nim opiekę. Oznacza to, że wszelkie zmiany
stanu zdrowia chorego mogą zostać wykryte
– i dzięki temu podjęte stosowne działania –
dużo szybciej, co może być równoznaczne z
uniknięciem pobytu w szpitalu.

www.healthyliverpool.nhs.uk - Your chance to have a say
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OSÓB MA WGLĄD
DO SWOJEJ
DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ PRZEZ
INTERNET I LICZBA TA
STALE ROŚNIE
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Analizujemy także sposoby, w jakie wiele
organizacji zapewniających opiekę zdrowotną
i społeczną w Liverpoolu może usprawnić
współpracę między sobą, aby oferować
swoim świadczeniobiorcom połączone
usługi. Organizacje mają różne systemy
przechowywania dokumentacji medycznej – ale
wdrożyliśmy nowe rozwiązania w tym względzie,
co znaczy, że specjalista przyjmujący pacjenta
w szpitalu ma wgląd w kartotekę lekarza

pierwszego kontaktu, dzięki czemu może podjąć
leczenie niezwłocznie i bez ryzyka, zwłaszcza
w pilnym przypadku. Oznacza to również, że
pacjent musi opowiedzieć o swojej chorobie
tylko raz, bez względu na miejsce korzystania z
opieki. Dzielenie się dokumentacją medyczną już
następuje, w stosownych przypadkach, i dążymy
do rozszerzenia tej procedury na wszystkie
placówki i osoby udzielające świadczeń
zdrowotnych.
Bezpieczeństwo i poufność mają w tym
programie zasadnicze znaczenie: wyłącznie
osoby bezpośrednio zaangażowane w leczenie
będą mieć wgląd w udostępnione informacje,
a dane wrażliwe (dotyczące między innymi
nosicielstwa HIV, zapłodnienia pozaustrojowego,
zmiany płci) nigdy się nie pojawią. Poza tym
przewidziane są różne poziomy dostępu, zależne
od roli uprawnionej osoby i tego, co musi ona
wiedzieć, aby leczyć danego pacjenta lub
zaplanować dalszą opiekę – na przykład lekarz
szpitalny zobaczy bardziej szczegółowe zapisy
medyczne niż pracownik socjalny. Jeśli osoba
lecząca pacjenta będzie potrzebować dostępu do
jego dokumentacji, przy każdej wizycie poprosi
go o zgodę; pacjent może zażyczyć sobie, aby
jego dokumentacja nie była udostępniana, przez
poinformowanie o tym swojego lekarza.

Co mówią
lekarze?

Doktor Simon Bowers, lekarz ogólny w
Fulwood Green Medical Centre, tłumaczy:
Jestem w pełni przekonany, że technika
może przynieść ogromne korzyści miejscowej
służbie zdrowia – i ludziom od niej zależnym.
Z jednej strony aparaty osobiste i sprzęt
monitorujący pomagają chorym czuć się
bezpieczniej w ich własnym domu, być
samodzielnym i mieć kontrolę nad swoim
życiem.
Z drugiej strony urządzenia techniczne
pozwalają nam, w ramach systemu opieki
zdrowotnej, na lepsze współdziałanie – na
przykład dzięki zapewnieniu każdej osobie
zajmującej się pacjentem wglądu w jego
dokumentację medyczną, jeśli wyraził na
to zgodę, możliwe jest szybsze, lepsze i
bezpieczniejsze jego leczenie.
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Opieka
środowiskowa –
lepsza opieka
bliżej domu

Zagwarantowanie większej liczby usług
zdrowotnych w okolicy – bliżej miejsca
zamieszkania – jest kluczową częścią
programu „Zdrowy Liverpool”.
Nasze miasto już może się pochwalić kilkoma
wspaniałymi instytucjami opieki środowiskowej –
niestety, często brakuje odpowiednich połączeń
między nimi, więc nie współpracują tak dobrze
jak mogłyby. Inną kwestią jest, że zwykle skupiają
się one na rozwiązywaniu problemów, gdy ludzie
są już chorzy, zamiast przede wszystkim kłaść
nacisk na profilaktykę prozdrowotną lub zajmować
się szerszymi zjawiskami społecznymi mogącymi
być przyczyną zachorowań, w tym kłopotami
psychicznymi i osamotnieniem.
Pragniemy zmienić nasze podejście. Sercem
tego przedsięwzięcia będą nowe zespoły
opieki środowiskowej (community care teams),
złożone z lekarzy pierwszego kontaktu,
pielęgniarek środowiskowych, pracowników
socjalnych, psychoterapeutów i innych
odpowiednio wykwalifikowanych osób, które będą
koncentrować swoją uwagę na ludziach mających
trudności z samodzielnym funkcjonowaniem
oraz/albo poważnie zagrożonych utratą
zdrowia. Zespoły te będą proaktywnie wspierać
podopiecznych potrzebujących opieki tego
rodzaju, pomagając im dłużej zachować zdrowie
i unikać hospitalizacji, jeśli nie jest ona naprawdę
konieczna, i kontaktując ich ze wszelkimi
świadczeniodawcami (medycznymi i innymi).

Pilotażowe zespoły opieki środowiskowej już
działają, z powodzeniem, a w całym mieście
zostaną zorganizowane do końca roku 2016.
Właściwa diagnostyka ma ogromne znaczenie:
im szybciej ujawni się problem ze zdrowiem, tym
większa jest szansa na wyleczenie i utrzymanie
dotychczasowej jakości życia. Będziemy
rozszerzać możliwości diagnostyki w placówkach
na terenie miasta i wdrażać programy
wczesnego wykrywania w tych jego rejonach,
gdzie mieszkańcy są szczególnie zagrożeni
określonymi chorobami, na przykład rakiem płuc
i POChP.
W przyszłości coraz więcej świadczeń
dostępnych obecnie tylko w szpitalach będzie
udzielanych poza nimi. Może to oznaczać
przyjęcie przez specjalistę lub konsultanta
tego samego co poprzednio, ale w placówce
znajdującej się bliżej domu pacjenta.
Nie wszystko, co wywołuje chorobę, ma
przyczynę somatyczną, i nie wszystkie sposoby
poprawy stanu zdrowia leżą w gestii NHS.
W Liverpoolu istnieje silna sieć instytucji – w
tym organizacji środowiskowych i spółdzielni
mieszkaniowych – które mają do odegrania
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Usprawnienie opieki nad
osobami z cukrzycą

ważną rolę w promocji zdrowia, profilaktyce chorób
i pomocy ludziom w zachowaniu samodzielności.
Dowiedziono na przykład, iż osamotnienie może
mieć bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne, więc
przedsięwzięcia mające na celu łączenie ludzi i
przeciwdziałanie izolacji społecznej mają potencjał
poprawy jakości życia i utrzymania dobrego stanu
zdrowia.
Chociaż pragniemy, aby wszyscy w Liverpoolu
byli zdrowi, jesteśmy świadomi, że są pewne
grupy ludzi szczególnie podatnych na problemy ze
zdrowiem, którzy mogą umrzeć młodziej. Szukamy
innego podejścia do zapewniania opieki, które
polepszyłoby ich życie, być może w tych obszarach,
gdzie bardziej tradycyjne metody pomocy nie
zdały egzaminu. Początkowo działania te będą
koncentrować się na populacji bezdomnych,
osobach cierpiących na ciężkie zaburzenia
psychiczne i tych z poważnym problemem
alkoholowym. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie
z tych grup zwykle umierają w młodszym wieku,
częściej angażują służby ratunkowe, mają trudności
ze znalezieniem odpowiedniej pomocy i nie
korzystają regularnie z programów umożliwiających
wczesne wykrycie problemów, na przykład badań
przesiewowych i bilansów zdrowia. Ukierunkowanie
opieki na te grupy pomoże nam wyszukać
skuteczne rozwiązania.

23000

LUDZI MA CUKRZYCĘ.
SZACUJE SIĘ, ŻE
TA LICZBA W CIĄGU
KOLEJNYCH 15 LAT
WZROŚNIE DO

40000
NASZYM ZDANIEM...

Liverpoolskie Partnerstwo na rzecz Walki z
Cukrzycą (Liverpool Diabetes Partnership) jest
przykładem, jak różne organizacje zdrowotne
współpracują, aby zaoferować miejscowym
pacjentom najlepszą opiekę.
Cukrzyca jest poważnym problemem w Liverpoolu.
Ponad 23 000 jego mieszkańców jest nią
dotkniętych i przewiduje się, że liczba ta wzrośnie
do prawie 40 000 w ciągu następnych 15 lat.
Aintree University Hospital, Royal Liverpool and
Broadgreen University Hospitals oraz Liverpool
Community Health połączyły swoje wysiłki, aby
zorganizować nowy sposób udzielania świadczeń
diabetologicznych, który funkcjonuje od roku 2015.
Pacjenci chodzą do specjalistów, pielęgniarek,

Doktor Janet Bliss jest lekarzem
pierwszego kontaktu w Grey Road
Surgery w Walton. Mówi:
Mamy w mieście fantastyczną opiekę
środowiskową, która już zapewnia
miejscowym pacjentom świadczenia
na wysokim poziomie, ale możemy
starać się bardziej i podnieść go jeszcze
wyżej. Musimy powiązać w całość
wszystkie elementy opieki sprawowanej
poza szpitalem i ulepszyć je w sposób
zadowalający zarówno pacjentów, jak i
zajmujące się nimi osoby.

lekarzy pierwszego kontaktu, dietetyków i
podologów jak poprzednio, ale teraz otrzymują
więcej świadczeń w swoich przychodniach,
zamiast w szpitalach, a opieka nad nimi
jest dostosowana do szczególnych potrzeb
osób z cukrzycą. Kładziony jest nacisk na
udostępnianie ludziom narzędzi pomocnych
w utrzymaniu zdrowia przez kontrolowanie
choroby – każdy pacjent dostaje pakiet
medyczny i indywidualny program opieki.
W ramach świadczenia diabetolodzy
prowadzą szkolenia dla lekarzy ogólnych, aby
pomóc im wspierać ich pacjentów.

Jednocześnie potrzebna jest zmiana
naszego podejścia, więc zastanawiamy
się, jak przede wszystkim zapobiegać
chorobom, zamiast leczyć je dopiero
wtedy, gdy wystąpią. Może to oznaczać
pomoc ludziom w zmianie ich stylu życia,
na przykład rzuceniu palenia, lub pracę z
cierpiącymi na choroby przewlekłe w celu
nauczenia ich kontroli swojego zdrowia,
żeby choroba dawała im się jak najmniej
we znaki i nie musieli iść do szpitala. Mamy
przy tym szanse obniżenia presji na NHS,
ale faktem jest, że nikt nie chce być chory;
dobre zdrowie jest w interesie wszystkich.

Analizując opiekę doraźną
i w nagłych przypadkach,
skupimy się na
następujących kwestiach:
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Ośrodki opieki w pilnych
przypadkach:

Chcemy uprościć sprawę i ułatwić ludziom
pełne zrozumienie, co mają do wyboru,
gdy pilnie potrzebują pomocy. W niektórych
wypadkach może to oznaczać zmianę
sposobu organizacji służb i dostępu do nich.
Rozważamy na przykład, czy takie ośrodki
oferujące pod jednym dachem bardzo
szeroki zakres świadczeń w przypadkach
niezagrażających życiu byłyby dobrym
rozwiązaniem dla liverpoolskich pacjentów.

węgielny NHS. Popyt na ich usługi jednak
stale rośnie i wiemy, że niekiedy pacjentom
wciąż jest trudno umówić się na wizytę u ich
lekarza. W niektórych przypadkach oznacza
to, że starają się oni znaleźć pomoc gdzieś
indziej, przykładowo na szpitalnym oddziale
ratunkowym. Obecnie szukamy najlepszego
sposobu zagwarantowania podstawowej opieki
zdrowotnej przez siedem dni w tygodniu,
prowadzonej przez lokalnych lekarzy, i
chcielibyśmy dowiedzieć się od pacjentów, jak
możemy to zrealizować.

Samoopieka:

Pogotowie ratunkowe:

Sądzimy, że jest możliwe, żeby pogotowie
ratunkowe odgrywało większą rolę w
procesie udzielania świadczeń, by pacjent
nie zawsze musiał być odwożony do szpitala
oraz był kierowany do właściwych służb, jeśli
zostanie stwierdzone, że pomoc ratowników
medycznych nie jest w rzeczywistości
potrzebna. Jeśli jednak poszkodowany lub
chory faktycznie wymaga hospitalizacji,
przywiązywana będzie większa waga do
wyboru miejsca najbardziej odpowiadającego
jego potrzebom – szczególnie w sytuacji
zagrożenia życia – którym nie musi być
najbliższy szpitalny oddział ratunkowy. Na
przykład w przypadku udaru mózgowego
Jeśli zdołamy zmotywować większą liczbę
ludzi do „samoopieki”, zmniejszymy obciążenie wyspecjalizowany ośrodek udarowy zapewni
służb świadczących opiekę doraźną i w nagłych natychmiastową pomoc specjalistów, co jest
niezwykle ważne dla ratowania życia i redukcji
przypadkach, zwalniając tym samym miejsca
w naszych szpitalach dla ludzi rzeczywiście ich stopnia ewentualnej niepełnosprawności.
potrzebujących.
Każdy może dołożyć więcej starań, aby
zaopiekować się sobą w niegroźnych
przypadkach, zamiast iść do lekarza lub
korzystać z innych służb – szacuje się, że
około 80% problemów zdrowotnych można
„rozwiązać” w domu. Zastanawiamy się, jak
rozpropagować witrynę internetową NHS
Choices (www.nhs.uk), niealarmowy numer
111 oraz specjalistyczną opiekę i porady w
lokalnych aptekach, aby gdy racjonalne jest
zajęcie się chorobą lub urazem samemu,
wiadomo było, gdzie uzyskać potrzebne
wsparcie i informacje.

Opieka doraźna i w nagłych
przypadkach
Mówiąc o „opiece doraźnej i w nagłych
przypadkach”, mamy na myśli wszelkie
świadczenia, które mogą być potrzebne, gdy
wystąpi problem zdrowotny wymagający
natychmiastowej uwagi, bez względu na to, czy
jest to drobny uraz, czy stan zagrażający życiu.
www.healthyliverpool.nhs.uk - Your chance to have a say

Obecnie można uzyskać tego rodzaju pomoc
u lekarza pierwszego kontaktu w normalnych
godzinach przyjęć, w aptekach, pod numerem
111, w przychodniach typu walk-in, pod numerem
dyżurnym lekarza pierwszego kontaktu, pod
numerem alarmowym 999 oraz na szpitalnych
oddziałach ratunkowych.
Nasz system opieki doraźnej i w nagłych
przypadkach jest skomplikowany i wiemy, że
pacjenci niekiedy mają kłopot przy podejmowaniu
decyzji, dokąd zadzwonić lub się udać w swojej
sytuacji. Prowadzi to do tego, że ludzi korzystają
z danej służby, podczas gdy inna mogłaby być
właściwsza, co z kolei zbyt mocno obciąża
niektóre części systemu opieki zdrowotnej,
zwłaszcza szpitalne oddziały ratunkowe.

Lekarze pierwszego kontaktu

W ostatnich latach lekarze ogólni w Liverpoolu
otrzymali dodatkowe finansowanie, co
pozwoliło im między innymi na wydłużenie
godzin przyjęć wieczornych, ponieważ
postrzegamy ich funkcjonowanie jako kamień

Co mówią lekarze?

Doktor Fiona Lemmens jest lekarzem ogólnym
w Aintree Park Group Practice. Wyjaśnia:
Opieka doraźna i w nagłych przypadkach jest
tematem często poruszanym w publikacjach
prasowych i internetowych. Jest ona zasadniczą
częścią naszego systemu opieki zdrowotnej i
polegamy na zapewnieniach, że będzie dostępna
w potrzebie.
Sądzimy, że w Liverpoolu system ten może
działać lepiej, zarówno dla dobra pacjentów, jak i
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Znalezienie właściwej opieki
dla Dereka
Nowo zatrudniony wyspecjalizowany ratownik
medyczny pomaga osobom, które regularnie
dzwonią na numer 999, rozwiązywać problemy
zmuszające je do wzywania karetki pogotowia.
77-letni Derek cierpi na pylicę azbestową
(chorobę płuc). Mieszka sam i jest przykuty do
łóżka po ciężkim udarze. Derek często dzwonił
pod 999; wezwał karetkę pięć razy w ciągu
28 dni. Wyspecjalizowany ratownik medyczny
ocenił, że stan Dereka się pogarsza, więc
skontaktował się z pielęgniarką środowiskową,
która wdrożyła program opieki i teraz co tydzień
odwiedza swojego podopiecznego. Program
ten gwarantuje między innymi, że Derek ma
dostęp do właściwej opieki i leków w okresach
szczególnego zaostrzenia dolegliwości.
Derek nie dzwonił na numer 999 od dnia
pierwszej wizyty pielęgniarki środowiskowej
a jego stan nadal się poprawia. Generalnie,
od czasu wprowadzenia wyspecjalizowanego
ratownika medycznego w North West Ambulance
Service nastąpił 80% spadek liczby tego
typu wezwań. Oznacza to, że pogotowie
może sprawniej obsługiwać osoby faktycznie
potrzebujące karetki, a jednocześnie chorzy tacy
jak Derek doświadczają lepszej opieki.

w odniesieniu do personelu medycznego. W pewnej
mierze chodzi o zagwarantowanie, że chorzy będą
wiedzieć, jakie świadczenia są do ich dyspozycji
i w jaki sposób, ale też o zmianę i uproszczenie
zasad ich udzielania tak, aby droga do właściwego
leczenia była łatwiejsza.
Podobnie jak w innych częściach programu „Zdrowy
Liverpool”, kluczowa będzie pomoc ludziom w
sprawowaniu kontroli nad ich własną chorobą
i zapobieganiu hospitalizacjom możliwym do
uniknięcia.

Jak obywatele
angażowali się
do tej pory?

Leczenie nowotworów
krwi w jednej placówce
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Nowe centrum doskonałości leczenia
nowotworów krwi (hematologii
onkologicznej) jest przykładem tego, jak
program „Zdrowy Liverpool” zmienia sposób
sprawowania opieki.

Opieka
szpitalna
Pragniemy, żeby mieszkańcy Liverpoolu mieli
dostęp do najlepszych świadczeń szpitalnych oraz
aby opieka ta cechowała się tym samym wysokim
standardem bez względu na miejsce leczenia.
Chcemy też, by służba zdrowia, na której tak
polegają pacjenci, utrzymała satysfakcjonujący
poziom również w przyszłości.
Liverpool posiada stosunkowo dużą liczbę szpitali
i, chociaż zapewniają one doskonałą opiekę,
niekiedy obecny system prowadzi do dublowania
pewnych elementów a standardy świadczeń są
zmienne.
Sądzimy, że opiekę szpitalną w Liverpoolu
można znacząco poprawić przez powołanie
jednostkowych zespołów, złożonych z
pracowników różnych instytucji – na przykład
zamiast oddzielnych klinik kardiologicznych
w Royal Liverpool Hospital, Aintree Hospital
oraz Liverpool Heart and Chest Hospital
mógłby w przyszłości istnieć w mieście jeden
zespół kardiologiczny, utworzony na bazie tych
wymienionych. Korzyść będzie polegać na tym, że
członkowie takich jednostkowych zespołów mogą
dzielić się wiedzą i doświadczeniem, rekrutować i
szkolić najlepsze talenty oraz stosować najwyższe
standardy kliniczne, jak też na tym, że umożliwi to
lepsze korzystanie z zasobów, przez siedem dni w
tygodniu.
Dla nas szpitale są nie tylko placówkami
udzielającymi świadczeń pod jednym dachem –
mają one w coraz większym stopniu zapewniać

opiekę specjalistyczną lokalnie, współpracując
na zasadach partnerstwa z lekarzami pierwszego
kontaktu i służbami środowiskowymi, z naciskiem
na wymianę umiejętności oraz oferowanie dobrej
opieki bliżej domu pacjenta.
W Liverpoolu już istnieją silne powiązania
między instytucjami zdrowotnymi i akademickimi.
Nowy Royal Liverpool University Hospital (w
którym zostanie ulokowane nowe Clatterbridge
Cancer Centre) stanie się centralnym miejskim
kampusem doskonałości klinicznej, gdzie będą
stosowane ultranowoczesne metody leczenia
oraz prowadzone badania kliniczne. Przyciągnie
on do Liverpoolu nowe inwestycje, a także
doświadczonych klinicystów, dając przy tym
istotne korzyści ekonomiczne.
Obszarami, na których szpitalny aspekt programu
„Zdrowy Liverpool” się koncentruje jako na
bezpośrednich priorytetach pod względem
organizowania jednostkowych zespołów
medycznych i poprawy jakości świadczeń, są:
• onkologia
• kompleksowa opieka ginekologiczna
• intensywna opieka neonatologiczna
• medycyna ratunkowa, w tym traumatologia
• kardiologia
• neurologia udarowa.

www.healthyliverpool.nhs.uk - Your chance to have a say

Obecnie liverpoolscy pacjenci z nowotworem
krwi są leczeni zarówno w Royal Liverpool
Hospital, jak i w Aintree Hospital. Przedstawiono
propozycję, aby większość tej działalności była
prowadzona w jednym miejscu, a mianowicie w
nowym – wybudowanym kosztem 109 milionów
funtów – ośrodku onkologicznym Clatterbridge
Cancer Centre na terenie nowego kampusu
Royal Liverpool University Hospital.
Efektem tego połączenia placówek będzie
koncentracja wiedzy i doświadczenia, co
przyniesie korzyści pod względem zarówno
bezpieczeństwa, jak i jakości opieki, a w nowym
ośrodku pacjenci uzyskają dostęp do szerokiego
zakresu świadczeń onkologicznych, badań
klinicznych oraz holistycznej opieki.

Wszyscy mieszkający w Liverpoolu mają kontakt z miejscowym
NHS – nawet jeśli teraz ktoś nie korzysta ze świadczeń
zdrowotnych, kiedyś niemal na pewno zdarzy się to jemu albo
członkowi jego rodziny. Pragniemy, aby każdy przyczynił się do
tego, jak te świadczenia będą wyglądać w przyszłości.
Podczas lata w roku 2015 prosiliśmy liverpoolczyków o
skomentowanie przyczyn naszego poglądu, że potrzebne są
zmiany, oraz naszych propozycji kształtu tych zmian. Ponad
14 000 osób odpowiedziało, dając mam sporo materiału do
przeanalizowania. Oto kilka opinii, które otrzymaliśmy:
•

Co mówią lekarze?

•

•

Profesor Donal O’Donoghue jest
lekarzem specjalistą. Mówi:
Program „Zdrowy Liverpool” oferuje
nam możliwość zmiany sposobu
udzielania świadczeń szpitalnych,
stworzenia systemu, w ramach którego
wszyscy pacjenci będą pod doskonałą
opieką, bez względu na to, gdzie są
leczeni.
Miejscowi lekarze poświęcili sporo
czasu na rozważenie, jak sprawić, by
szpitale współpracowały z sobą bez
zakłóceń, na podniesienie standardów
poprzez stworzenie zespołów
ekspertów klinicznych oraz na poprawę
jakości i redukcję zbędnego dublowania
niektórych elementów.
Jesteśmy na etapie opracowywania
szczegółowych planów, na
którym cenny będzie wkład
świadczeniobiorców i mieszkańców
Liverpoolu, zanim ostateczne
propozycje będą gotowe.
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• Ludzie chcą większych
•
możliwości wizyt u lekarzy
pierwszego kontaktu i w
szpitalach poza normalnymi
godzinami przyjęć, aby
zmniejszyć obciążenie szpitalnych
•
oddziałów ratunkowych (A&E).
Powiedzieli nam też, że proces
umawiania się na wizytę u lekarza
pierwszego kontaktu powinien
być usprawniony.
•
• Większość ludzi chce czynić
więcej dla poprawy własnego
zdrowia, ale w tym celu potrzebuje
więcej informacji i wsparcia.

 bóstwo zniechęca
U
niektórych do
podejmowania decyzji
dobrych dla zdrowia i do
dbania o nie.
Zdrowie psychiczne i
dostęp do świadczeń z nim
związanych powinny mieć
wysoki priorytet.
Generalnie mieszkańcy
popierają wizję i intencje
zawarte w programie
„Zdrowy Liverpool”;
teraz chcieliby poznać
szczegóły.

Przekaż nam swoją opinię i
uzyskaj informacje
Czy masz coś do powiedzenia na temat tego, co tutaj
napisano?
Od 18 stycznia do 20 marca 2016 zbieramy opinie mieszkańców
miasta o naszych planach dotyczących „Zdrowego Liverpoolu”.
Prosimy odwiedzić witrynę www.healthyliverpool.nhs.uk, by wysłać
komentarze przez Internet, obejrzeć filmy przybliżające nasze działania
i dowiedzieć się, jak można uzyskać więcej informacji bezpośrednio od
miejscowych lekarzy, widząc się z nimi osobiście.
Jeśli potrzebna jest drukowana wersja tej gazety albo w innym
formacie, wystarczy zadzwonić na numer (0151) 295 7537.

Można śledzić nas na Twitterze @healthylvpool.
Niniejszy dokument jest oparty na informacjach podanych w
Healthy Liverpool: The Blueprint, opublikowanym w listopadzie
2015 roku, do znalezienia w sekcji About us na
www.liverpoolccg.nhs.uk, pod Publications.

Kto stoi za programem „Zdrowy
Liverpool”?
Świadczenia zdrowotne, w tym opiekę szpitalną i środowiskową,
dla mieszkańców Liverpoolu organizuje Liverpoolski Zespół
Narodowej Służby Zdrowia ds. Kontraktowania Świadczeń
Medycznych (NHS Liverpool Clinical Commissioning Group).
Proces ten jest nazywany kontraktowaniem lub kontraktacją
świadczeń. Polega on na zbadaniu, jakich świadczeń
zdrowotnych potrzebują mieszkańcy miasta, i zapewnieniu ich
dostępności. Jesteśmy prowadzeni przez grupę lokalnych lekarzy
pierwszego kontaktu, a każda praktyka lekarska w mieście jest
zaangażowana w to, co robimy.
Urząd Miasta Liverpool, który odpowiada za opiekę społeczną,
jest kluczowym partnerem w programie „Zdrowy Liverpool”,
podobnie jak wszystkie miejscowe instytucje i placówki NHS,
między innymi szpitale. Współpracujemy także z NHS England,
innymi lokalnymi zespołami kontraktującymi świadczenia
medyczne oraz organizacjami środowiskowymi i wolontariackimi.

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ
W lutym i marcu 2016 r. na terenie całego miasta odbędzie się seria spotkań z
udziałem miejscowych lekarzy, którzy opracowują nasze plany. Podczas spotkań
będzie można dowiedzieć się więcej o programie „Zdrowy Liverpool” i podzielić się
swoimi uwagami.
Na każdym spotkaniu, po przedstawieniu ogólnych informacji na temat programu
„Zdrowy Liverpool”, szczegółowo omówione zostanie jedno z następujących
zagadnień: opieka doraźna i w nagłych przypadkach, opieka szpitalna i opieka
środowiskowa. Harmonogram spotkań znajduje się poniżej.
OPIEKA
DORAŹNA I W
NAGŁYCH
PRZYPADKACH

OPIEKA
SZPITALNA

Translation available on request. Braille, audio and other
formats also available.
 اﻟﺼﻮت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮاﻳﻞ.اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
.ًاﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﺘﻮﻓﺮة أﻳﻀﺎ

aনুেরাধ করেল aনুবাদ uপলb আেছ. �iল, aিডo eবং aননাান
িবননাাo uপলb আেছ.

15 marca 2016 r. (wtorek), godz. 10.00–13.00
Oakmere Community College, Cherry Lane, Liverpool
L4 6UG
17 marca 2016 r. (czwartek), godz. 10.00–13.00
The Quaker Meeting House, 22 School Lane, Liverpool
L1 3BT
18 marca 2016 r. (piątek), godz. 10.00–13.00
Bridge Chapel Centre, Heath Road, Liverpool L19 4XR

若有需要时可应要求翻译成中文。盲文凸字、音
频及其他格式的版本也可以提供。

若有需要時可應要求翻譯成中文。盲文凸字、音
頻及其他格式的版本也可以提供。

25 lutego 2016 r. (czwartek), godz. 10.00–13.00
The Quaker Meeting House, 22 School Lane, Liverpool,
L1 3BT
3 marca 2016 r. (czwartek), godz. 14.00–17.00
Kensington Fields Community Centre, Hall Lane, Liverpool
L7 8TQ
4 marca 2016 r. (piątek), godz. 10.00–13.00
Alt Valley Community Trust, Altcross Road, Croxteth, Liverpool
L11 0BS

در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
. ﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﯽ و ﻓﺮﻣﺘﻬﺎﯼ دﻳﮕﺮ،اﻟﻔﺒﺎﯼ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن
Traduction disponible sur simple demande. Le braille,
l’audio et autres formats sont aussi disponibles.
 وەرﮔﻴﺮان، وەرﮔﻴﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﻳﻴﻞ ﺑﯚ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﮐﺎن.وەرﮔﻴﺮان هەﻳە ﺑەﮔﻮﻳﺮەﯼ داوا
.ﺑە ﺑﻴﺴﺘﻦ وە هەروەهﺎ ﺟەﻧﺪ ﺷﻴﻮازﻳﮑﯽ ﺗﺮﻳﺶ ﺑەردەﺳﺘە دەﮐﺮﻳﺖ

Tłumaczenie dostępne na życzenie. Publikację udostępnia
się również w formacie Braille'a, audio i innych.

26 lutego 2016 r. (piątek), godz. 10.00–13.00
OPIEKA
ŚRODOWISKOWA Oakmere Community College, Cherry Lane, Liverpool,

Marka la codsado baa la heli karaa isaga oo turjuman.
Farta Braille, maqal iyo qaabab kalena waa lagu heli karaa.

L4 6UG

2 marca 2016 r. (środa), godz. 14.00–17.00
The Quaker Meeting House, 22 School Lane, Liverpool
L1 3BT

Traducción disponible, a pedido. Disponible también en
Braille, audio y otros formatos.

10 marca 2016 r. (czwartek), 13.00–16.00
Toxteth Town

a���a�����a���دaاورa����a،�� ��a��۔aد����بa�����a��a����a��درا�ا
���۔aد����ب

Udział w spotkaniach można zgłosić na stronie www.healthyliverpool.nhs.uk,
e-mailowo, pod adresem involvement@liverpoolccg.nhs.uk, lub telefonicznie,
pod numerem (0151) 296 7537.

Kontakt

www.healthyliverpool.nhs.uk
involvement@liverpoolccg.nhs.uk
0151 247 6409

@HealthyLvpool
#healthyliverpool
healthylvpool
healthylvpool

