
OCENA USŁUG ŚWIADCZONYCH 
PRZEZ SZPITAL KOBIECY 
W LIVERPOOLU

Współpraca Zespołów Narodowej Służby Zdrowia ds. Kontraktowania 
Świadczeń Medycznych w Liverpoolu, South Sefton, Knowsley, Southport i 
Formby oraz Szpitala Kobiecego w Liverpoolu

29 czerwca 
– 15 sierpnia
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dowiedz się 
więcej i podziel 
się swoją opinią



Co się dzieje?
Narodowa Służba Zdrowia przygląda 
się, w jaki sposób można w przyszłości 
udoskonalić usługi świadczone przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia Szpitala 
Kobiecego w Liverpoolu.
W skład usług świadczonych w Szpitalu 
Kobiecym w Liverpoolu wchodzą: 
  Neonatologia 
(dla wcześniaków i noworodków 
wymagających szczególnej opieki)
   Położnictwo 
(dla kobiet w ciąży i nowych mam)
  Ginekologia 
(dla kobiet z problemami w obrębie układu 
rozrodczego)
  Anestezjologia, sale operacyjne i 
oddział intensywnego nadzoru 
(opieka nad kobietami w okresie 
okołooperacyjnym)
  Medycyna reprodukcyjna 
(pomoc w poczęciu – leczenie niepłodności)
   Genetyka 
(pomoc w zrozumieniu wywiadu rodzinnego 
na podstawie badań genetycznych oraz 
wpływu ich wyników na diagnozę/leczenie)

 

Dlaczego?
Położne, pielęgniarki i lekarze wierzą, 
że pacjentki mogą otrzymywać lepszą 
opiekę medyczną, jeśli zastosuje się 
inne procedury.
Dzieje się tak z następujących przyczyn:
  Zmieniły się potrzeby pacjentek. 
  Istnieją nowe sposoby opieki nad 
pacjentką i wyższe standardy krajowe.
   Sposób, w jaki obecnie zorganizowana jest 
opieka nad pacjentką, jest nierentowny.

Jak można się 
zaangażować?
W okresie od 29 czerwca do 15 sierpnia 
2016 r. chcielibyśmy wysłuchać, co 
Państwo sądzą o powodach zmian i 
Państwa priorytetach, abyśmy mogli 
wykorzystać te informacje do opracowania 
planów na przyszłość. 
Niniejsza ulotka zawiera szczegółowe 
informacje na temat tych kwestii i sposobu, 
w jaki można podzielić się swoja opinią.
Imiona i nazwiska pacjentek oraz dane 
identyfikacyjne zostały zmienione w celu 
ochrony ich prywatności, ale wszystkie 
przykłady zostały oparte na rzeczywistych 
doświadczeniach.
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Od otwarcia szpitala ponad 20 lat temu zmieniły się 
potrzeby pacjentek:
  Kobiety z poważnymi problemami 
zdrowotnymi, które w przeszłości nie 
byłyby w stanie mieć dzieci, teraz mają 
tę możliwość. Kobiety te potrzebują 
kompleksowej opieki w trakcie ciąży od 
zespołów, które nie stacjonują w Szpitalu 
Kobiecym w Liverpoolu, w wyniku czego 
pacjentki często muszą być przenoszone 
podczas opieki do innej jednostki, czasem 
nawet karetką. Nie spełnia to narodowych 
standardów klinicznych, nie zapewnia też 
kobietom najlepszych doświadczeń.
  Aby spełniać nowe standardy opieki, a 
także zmniejszyć ryzyko infekcji, należy 
zwiększyć ilość miejsca wymaganego 
do opieki nad niemowlętami w złym 
stanie. Wzrasta liczba dzieci, które nie 
przetrwałyby w przeszłości, a obecnie 
udaje im się przeżyć, zatem jest więcej 
noworodków, które wymagają bardzo 
specjalistycznej opieki. Obecnie 
dzieci, które wymagają operacji, są 
przewożone na zabiegi karetką ze 
Szpitala Kobiecego w Liverpoolu do 
Szpitala Dziecięcego Alder Hey.

  Coraz więcej kobiet rodzi dzieci w 
starszym wieku. 
Wraz z wiekiem kobiety ciąża może być 
bardziej złożona, co może oznaczać, 
że kobiety będą potrzebować opieki 
specjalistów, którzy pracują w innych 
szpitalach. 

   Kobiety ogólnie żyją coraz dłużej i coraz 
większa liczba kobiet potrzebuje usług 
ginekologicznych. 
Oznacza to większy popyt na usługi i 
więcej pacjentek ze złożonymi problemami 
zdrowotnymi, które mogą potrzebować 
opieki specjalistów klinicznych z innych 
szpitali.

  Rośnie liczba nowotworów narządów 
rozrodczych i lekarze przeprowadzają 
coraz bardziej złożone operacje, aby je 
leczyć. 
Czasem takie operacje wymagają 
zaangażowania kilku różnych specjalistów 
z innych szpitali, co może oznaczać 
przenoszenie kobiety, której stan zdrowia 
jest bardzo zły, pomiędzy Szpitalem 
Kobiecym w Liverpoolu i innymi szpitalami 
w trakcie jej leczenia.
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Dlaczego usługi 
potrzebują zmian?



  

Istnieją nowe sposoby opieki nad pacjentem i wyższe 
standardy określające, jak tę opiekę należy sprawować.
Istnieje wiele poważnych problemów, którym nie sposób sprostać w 
ramach istniejących rozwiązań.
W niektórych sytuacjach usługi nie spełniają standardów narodowych ani 
wytycznych w sprawie najlepszych praktyk. Oznacza to, iż pacjenci otrzymują 
opiekę i zyskują doświadczenia nie na tak wysokim poziomie, jak mogliby 
uzyskać.
Rosnąca liczba pacjentek wymaga również usług świadczonych przez inne 
szpitale i musi być przewożona w trakcie leczenia.
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GŁOWNE PROBLEMY, JAKIE PORUSZAJĄ POŁOŻNE, PIELĘGNIARKI I 
LEKARZE, TO:

   Intensywna terapia 
– Szpital Kobiecy w Liverpoolu nie posiada 
oddziału intensywnej opieki medycznej, 
czyli miejsca, gdzie leczeniu poddani są 
najbardziej chorzy pacjenci. Aby spełnić 
normy krajowe, oddział intensywnego 
nadzoru w Szpitalu Kobiecym w Liverpoolu 
powinien znajdować się obok oddziału 
intensywnej opieki medycznej. Dzięki 
temu kobiety mogłyby być szybko 
przenoszone z oddziału intensywnego 
nadzoru, jeśli ich stan by się pogorszył. 
W chwili obecnej pacjentki w stanie 
krytycznym muszą być przewożone 
karetką albo do Królewskiego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Liverpoolu, albo do 
Szpitala Uniwersyteckiego w Aintree.

  Kobiety i noworodki ze złożonymi 
problemami zdrowotnymi 
– Szpital Kobiecy w Liverpoolu leczy coraz 
większą liczbę kobiet i noworodków ze 
złożonymi problemami zdrowotnymi, 
które wymagają specjalistycznej opieki. 
Czasami taka specjalistyczna opieka nie 
jest dostępna w Szpitalu Kobiecym w 
Liverpoolu, więc kobiety i noworodki w 
ciężkim stanie są zabierane karetką do 
innych szpitali. Na przykład noworodki, 
które zaraz po urodzeniu wymagają 
operacji, muszą być przewożone do 
Szpitala Dziecięcego Alder Hey, zanim 
powrócą na Oddział Intensywnej Opieki 
Neonatologicznej w Szpitalu Kobiecym 
lub będą leczone na Oddziale Intensywnej 
Opieki Pediatrycznej w Szpitalu Alder Hey – 

żadne z tych rozwiązań nie jest uznawane za 
najlepszą praktykę.
  Badania krwi (hematologia/
histopatologia) 
– Badania krwi pomagają lekarzom 
zrozumieć, co się dzieje z pacjentem i 
upewnić się, że otrzymuje on dobrą opiekę. 
Usługi te nie są dostępne całodobowo 
siedem dni w tygodniu w Szpitalu Kobiecym 
w Liverpoolu, dlatego szpital polega na 
usługach laboratoryjnych i transfuzji krwi 
w Królewskim Szpitalu Uniwersyteckim w 
Liverpoolu. Utrudnia to radzenie sobie z 
niektórymi sytuacjami nagłymi.
  Brak miejsc na oddziale 
neonatologicznym 
– Oddział neonatologiczny w Szpitalu 
Kobiecym w Liverpoolu zajmuje się dziećmi 
przedwcześnie urodzonymi, o niskiej 
wadze, lub ze schorzeniami wymagającymi 
specjalistycznego leczenia. Oddział nie 
jest wystarczająco duży na tę liczbę dzieci, 
które dziś potrzebują tej opieki, ani które 
będą jej potrzebować w przyszłości. 
Dzieci przebywające na tym oddziale są 
szczególnie podatne na zakażenia, a ich 
ryzyko jest jeszcze wyższe, gdy wokół 
łóżeczek nie ma wystarczającej ilości 
miejsca. Szpital Kobiecy w Liverpoolu nie 
posiada również wystarczającej ilości miejsc 
dla rodziców, więc nie wszyscy rodzice, 
którzy chcą zostać ze swoimi dziećmi 
podczas pobytu w szpitalu, mają taką 
możliwość. 

W latach 2014–2015 ponad 800 kobiet i 
noworodków w trakcie opieki szpitalnej 
przewieziono karetką ze Szpitala Kobiecego 
w Liverpoolu głównie do Królewskiego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Liverpoolu oraz do Szpitala 
Dziecięcego Alder Hey w Liverpoolu.

DLACZEGO USŁUGI WYMAGAJĄ ZMIAN?



ANITA
Anita została poddana operacji ginekologicznej w Szpitalu Kobiecym w 
Liverpoolu. Podczas operacji wystąpiły komplikacje, które wymagały pilnego 
wsparcia ze strony jednego z chirurgów jelita grubego (osoby specjalizującej 
się w chirurgii odbytnicy, odbytu i jelita grubego) z Królewskiego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Liverpoolu. Anita musiała leżeć pod znieczuleniem przez 
dłuższy czas, podczas gdy zespół czekał, aż specjalista będzie dostępny 
i przyjedzie do Szpitala Kobiecego w Liverpoolu, by pomóc przy operacji. 
Następnie Anita wymagała intensywnej terapii, która nie jest dostępna 
w Szpitalu Kobiecym w Liverpoolu, dlatego została przewieziona karetką 
do Szpitala Królewskiego na dwa dni, a następnie wróciła na Oddział 
Ginekologiczny w Szpitalu Kobiecym w Liverpoolu.

Jeśli zespoły wykonujące złożone zabiegi ginekologiczne 
byłyby na miejscu przy innych zespołach chirurgii osób 
dorosłych, byłoby mniej opóźnień w momencie, gdy byłaby 
potrzebna opinia drugiego specjalisty. Umiejscowienie tych 
usług w tej samej placówce w ramach oddziału intensywnej 
terapii oznaczałoby brak konieczności transportu pacjentek 
karetką przez miasto.

HISTORIA PACJENTKI: 
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Sposób, w jaki obecnie świadczone są usługi, jest 
nierentowny.
Głównym powodem oceny usług jest poprawa opieki nad pacjentkami, ale nie 
możemy ignorować również poważnych i narastających problemów finansowych, z 
jakimi mierzy się szpital.

Do głównych przyczyn sytuacji finansowej Szpitala Kobiecego w Liverpoolu należą:

   Rząd płaci szpitalom pewną kwotę 
pieniędzy za każdą usługę, którą świadczą. 
Kwota ta jest ustalana na szczeblu 
krajowym. Środki, jakie Szpital Kobiecy 
w Liverpoolu otrzymuje na świadczenia 
położnicze, nie wystarczają na pokrycie 
całego kosztu świadczenia takich usług. 
W latach 2015–2016 różnica między 
wydatkami i przychodami wynosiła 
5,8 mln funtów. W większych szpitalach 
ogólnych ta różnica mogłaby być 
pokrywana z pieniędzy otrzymywanych 
na inne świadczenia. Jednakże Szpital 

Kobiecy w Liverpoolu jest małym szpitalem 
specjalistycznym, a usługi położnicze 
stanowią większość część jego prac – nie 
uzyskuje on przychodów z innych usług, aby 
uzupełnić ten niedobór. Szpital Kobiecy w 
Liverpoolu jest jednym z zaledwie dwóch 
samodzielnych szpitali kobiecych w kraju. 
  Roszczenia z tytułu błędu w sztuce 
lekarskiej w odniesieniu do lekarza, który już 
nie pracuje w szpitalu, spowodowały duży 
wzrost rocznych kosztów ubezpieczenia 
szpitala. 

Problemy finansowe nie 
napędzają potrzeby zmian. 
Nawet jeśli pieniądze nie 
grałyby żadnej roli, to i tak 
położne, pielęgniarki i lekarze 
chcieliby pracować w inny 
sposób, zapewniać lepszą i 
bardziej bezpieczną opiekę 
kobietom i dzieciom. Jednakże 
należy się odnieść i do sytuacji 
finansowej, jeśli chcemy 
zabezpieczyć świadczenie 
usług w przyszłości.

DLACZEGO USŁUGI WYMAGAJĄ ZMIAN?
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JANE
Jane miała poważną operację w Królewskim Szpitalu Uniwersyteckim 
w Liverpoolu, która obejmowała histerektomię całkowitą z usunięciem 
jajników i operację jelita. Zabieg przeprowadził chirurg ogólny oraz chirurg 
specjalizujący się w chirurgii nowotworów żeńskiego układu rozrodczego. 
Pomimo tego, że opieka, jaką Jane otrzymała po operacji, była dobra, nie 
przebywała ona na oddziale, na którym dostępni byli specjaliści z dziedziny 
ginekologii. 

Operacja wywołała u Jane menopauzę, jednak pracownicy szpitala nie 
byli w stanie zaoferować jej specjalistycznej porady ani wsparcia, jakiego 
potrzebowała. Poradzono Jane, aby skonsultowała się ze Szpitalem Kobiecym 
w Liverpoolu w trakcie jej przyszłych wizyt kontrolnych po operacji po tym, jak 
została wypisana ze szpitala.

Jeśli zespoły opiekujące się pacjentkami, które wymagają przeprowadzenia 
skomplikowanych zabiegów ginekologicznych, byłyby dostępne obok 
innych zespołów zajmujących się chirurgią osób dorosłych, kobiety takie jak 
Jane mogłyby otrzymać opiekę w bardziej specjalistycznym środowisku, 
lepiej wyposażonym i takim, które będzie w stanie udzielić im rady i 
wsparcia, jakiego potrzebują.

HISTORIA PACJENTKI:

LISA I EMILY
Kiedy Lisa była w 20. tygodniu ciąży USG wykazało, że jej 
dziecko miało problem ze ścianą jamy brzusznej. Mała Emily 
urodziła się w wyniku cesarskiego cięcia po tym, jak w trakcie 
porodu znalazła się w trudnej sytuacji, i ze względu na jej stan 
musiała być przewieziona do Szpitala Dziecięcego Alder Hey na 
operację.

Lisa mogła zobaczyć małą Emily tylko przelotnie, zanim ją 
zabrano. Operacja Emily zakończyła się powodzeniem, a dwa dni 
później Lisę wypisano ze Szpitala Kobiecego w Liverpoolu, aby 
mogła przebywać z dzieckiem.

Jeśli operacje noworodków byłyby prowadzone 
w sali operacyjnej znajdującej się przy oddziale 
neonatologii, nie byłoby konieczności przewożenia 
dzieci karetką do Szpitala Dziecięcego Alder Hey i 
oddzielania ich od matek po porodzie.

HISTORIA PACJENTKI:

10

W latach 2014–2015 ze 
Szpitala Kobiecego w 
Liverpoolu do Szpitala 
Dziecięcego Alder Hey 
przetransportowano 
182 noworodki.

DLACZEGO USŁUGI WYMAGAJĄ ZMIAN?
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CARLA I DANIEL
Carla z Bootle urodziła małego Daniela w 28. tygodniu ciąży z 
powodu komplikacji. Po porodzie Daniel musiał pozostać na Oddziale 
Neonatologicznym przez 7 tygodni. Wszystkie miejsca noclegowe dla rodzin 
w Szpitalu Kobiecym w Liverpoolu były zajęte przez rodziny, które mieszkały 
dużo dalej niż Carla, dlatego musiała ona korzystać z transportu miejskiego, 
aby każdego dnia dojechać do szpitala. Zostawała na oddziale tak długo, 
jak mogła, ale musiała wychodzić wcześniej, aby zdążyć na ostatni autobus 
do domu. Ze względu na czas podróży, Carli trudno było odciągać mleko 
regularnie i jego podaż została ograniczona, więc nie mogła dłużej 
karmić piersią. 

Większy Oddział Neonatologiczny z większą liczbą 
miejsc sypialnych dla rodziców zagwarantowałby, 
iż matki takie jak Carla nie musiałyby być 
rozdzielane ze swoimi nowo narodzonymi dziećmi. 

HISTORIA PACJENTKI:
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Jakie decyzje dotyczące przyszłości zostaną podjęte?
 

Liverpoolski Zespół Narodowej Służby Zdrowia ds. Kontraktowania Świadczeń 
Medycznych ogłosił w marcu 2016 r. ocenę świadczeń w Szpitalu Kobiecym w 
Liverpoolu. Od tego czasu lokalne organizacje Narodowej Służby Zdrowia przyglądają 
się wyzwaniom, z jakimi te świadczenia muszą się mierzyć i zastanawiają się, w jaki 
sposób mogą one być realizowane w przyszłości. Wiąże się to z odkryciem wszystkich 
możliwych opcji, a następnie zawężeniem ich listy poprzez sprawdzenie ich pod 
kątem kilku kluczowych wymogów. 

Są to:

  Jakość: 
Potencjalne opcje będą musiały zaoferować 
kobietom i noworodkom najwyższe 
standardy opieki, np. poprzez umożliwienie 
przestrzegania krajowych wytycznych i 
najlepszych praktyk.
  Wykonalność: 
Potencjalne opcje będą musiały być 
praktyczne pod względem wszelkich 
konsekwencji dla pracowników, którzy 
realizują świadczenia na rzecz kobiet 
i noworodków, a także będą musiały 
stanowić najlepszy sposób wykorzystania 
budynków Narodowej Służby Zdrowia. 
  Finanse: 
Potencjalne opcje będą musiały oferować 
realizację bezpiecznych świadczeń wysokiej 
jakości w rozsądnej cenie zarówno dziś, jak i 
w przyszłości.

 Priorytety lokalne i narodowe: 
Ocena świadczeń dla kobiet i noworodków 
jest częścią programu „Zdrowy Liverpool”, 
pięcioletniego planu poprawy stanu 
zdrowia w mieście. Potencjalne opcje będą 
rozpatrywane zgodnie z celami programu 
„Zdrowy Liverpool”, m.in. centralizacją 
specjalistycznej opieki szpitalnej tam, 
gdzie to konieczne, a także zapewnieniem 
większej ilości świadczeń w społecznościach 
lokalnych tam, gdzie to możliwe. Będą 
również rozważane pod kątem zgodności z 
zaleceniami opublikowanymi w lutym 
2016 r. w raporcie National Maternity Review. 
Również Zespół Partnerski ds. Świadczeń dla 
Kobiet i Dzieci Hrabstw Cheshire i Merseyside 
sprawdza świadczenia położnicze i 
neonatologiczne dla pacjentek na terenie 
hrabstw Cheshire i Merseyside.
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MARY I MAX
Kiedy Mary, lat 46, przyjechała do Szpitala Kobiecego w Liverpoolu 
na planowane cesarskie cięcie, okazało się, iż jej serce bije wolniej z 
powodu wady. Mary została przewieziona karetką do Królewskiego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Liverpoolu, gdzie wszczepiono jej rozrusznik serca. Powrót 
Mary do Szpitala Kobiecego po operacji nie był bezpieczny, zatem zespół 
położniczy przyjechał do Królewskiego Szpitala Uniwersyteckiego, aby tam 
przeprowadzić cesarskie cięcie. Mały Max urodził się bezpiecznie, ale musiał 
być przewieziony z powrotem do Szpitala Kobiecego na krótki pobyt na Oddziale 
Neonatologicznym, zanim został zabrany do domu przez swojego tatę. Mary 
musiała pozostać w Królewskim Szpitalu Uniwersyteckim jeszcze przez dwa 
tygodnie, podczas których miała jedynie ograniczony kontakt z Maxem.

Jeśli świadczenia położnicze dla pacjentek z grupy wysokiego ryzyka, takich 
jak Mary, znajdowałyby się obok szpitala dla dorosłych, specjalizującego się 
w leczeniu ostrych przypadków, takiego jak Królewski Szpital Uniwersytecki 
w Liverpoolu lub Szpital Uniwersytecki w Aintree, wtedy nie byłoby potrzeby 
przewożenia pacjentek karetką pogotowia. Dzięki temu mamom w trakcie 
leczenia byłoby łatwiej widzieć się ze swoimi nowo narodzonymi dziećmi, gdyż 
wszyscy znajdowaliby się w tym samym budynku.

HISTORIA PACJENTKI:

Ten proces oceny wyłoni szereg możliwych wariantów realizacji 
świadczeń, które zostaną przedłożone do konsultacji publicznych. To 
wtedy będziemy się pytać ludzi o ich opinie na temat poszczególnych 
opcji na przyszłość. Spodziewamy się, że nastąpi to pod koniec 2016 
lub na początku 2017 roku.
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Czy niektóre świadczenia 
będą musiały być 

przeniesione z budynku 
Szpitala Kobiecego w 

Liverpoolu przy Crown 
Street?  

W celu zagwarantowania, że 
świadczenia dla kobiet i noworodków 
w Liverpoolu spełniają krajowe 
normy, możliwe, że propozycje 
obejmą przeniesienie przynajmniej 
niektórych świadczeń realizowanych 
przy Crown Street do innej 
lokalizacji lub innych lokalizacji.
Dopóki nie zakończymy oceniania różnych 
opcji – i nie zbierzemy opinii pacjentek 
w ramach tego procesu – jest jeszcze 
za wcześnie, aby mówić o szczegółach 
propozycji, które ostatecznie mogą być 
przedłożone do konsultacji społecznych. 

Czy ocena może 
oznaczać, że budynek 

przy Crown Street 
zostanie zamknięty?

 
Nie ma planów zamykania budynku, 
i nawet jeśli niektóre świadczenia 
realizowane w Szpitalu Kobiecym 
w Liverpoolu zostaną przeniesione, 
oczekujemy, że w przyszłości placówka 
przy Crown Street będzie realizowała 
świadczenia Narodowej Służby Zdrowia. 

Czy dokonane zostaną 
cięcia świadczeń?

Same świadczenia nie są absolutnie w 
żaden sposób zagrożone.
Proces ten ma sprawić, że to, co już robimy, 
będzie jeszcze lepsze. Ma również na celu 
zabezpieczenie świadczeń na przyszłość.

Kto jest zaangażowany 
w te prace?

Prace oceniające prowadzone są przez 
Liverpoolski Zespół Narodowej Służby 
Zdrowia ds. Kontraktowania Świadczeń 
Medycznych we współpracy ze 
Szpitalem Kobiecym w Liverpoolu.
Liverpoolski Zespół Narodowej Służby 
Zdrowia ds. Kontraktowania Świadczeń 
Medycznych jest odpowiedzialny 
za planowanie i zakup szpitalnych i 
środowiskowych świadczeń zdrowotnych 
dla mieszkańców Liverpoolu. Składa się 
on z przedstawicieli wszystkich 93 praktyk 
ogólnych w mieście.

Szpital Kobiecy w Liverpoolu opiekuje się 
nie tylko pacjentkami zamieszkałymi w 
Liverpoolu, ale również w Sefton i Knowsley, 
zatem Zespoły Narodowej Służby Zdrowia 
ds. Kontraktowania Świadczeń Medycznych 
w South Sefton, Sounthport i Formby oraz 
Knowsley są również zaangażowane 
w proces oceny.
W proces zaangażowanych jest dodatkowo 
kilka innych organizacji i organów, m.in. 
Szpital Uniwersytecki w Aintree, Królewski 
Szpital Uniwersytecki w Liverpoolu i Królewski 
Szpital Uniwersytecki w Broadgreen, Szpital 
Dziecięcy Alder Hey, Narodowa Służba 
Zdrowia w Anglii, a także Zespół Partnerski 
ds. Świadczeń dla Kobiet i Dzieci Hrabstw 
Cheshire i Merseyside.



W jaki sposób mogę 
podzielić się swoją opinią?

W lipcu i sierpniu będziemy organizować 
szereg wydarzeń, podczas których 
będzie można uzyskać więcej informacji 
od osób pracujących nad oceną oraz 
podzielić się swoimi przemyśleniami.

21 LIPCA 
Bridge Chapel Centre (Booth Hall), 
Heath Road, L19 4XR
Rejestracja i poczęstunek od godz. 13:30, 
zebranie godz. 14:00–16:00

2 SIERPNIA 
Blackburne House, Blackburne Place, L8 7PE
Rejestracja i poczęstunek od godz. 17:30, 
zebranie godz. 18:00–20:00

4 SIERPNIA 
PAL Multicultural Centre, 
68a Mulgrave St, L8 2TF
Rejestracja i poczęstunek od godz. 13:30, 
zebranie godz. 14:00–16:00

10 SIERPNIA 
Oakmere Community College, 
Cherry Lane, L4 6UG
Rejestracja i poczęstunek od godz. 14:30, 
zebranie godz. 15:00–17:00

Aby zapewnić sobie miejsce na zebraniu, 
należy dokonać rejestracji na stronie 
healthyliverpool.nhs.uk lub telefonicznie 
pod numerem (0151) 296 7537.

Aby podzielić się z nami swoimi opiniami, 
należy wypełnić i odesłać krótki 
kwestionariusz dołączony do tej ulotki lub 
odwiedzić stronę healthyliverpool.nhs.uk i 
tam wypełnić kwestionariusz.
Szczegółowe informacje i aktualizacje 
będziemy zamieszczać na naszym profilu na 
Facebooku:

 facebook.com/healthylvpool

  twitter.com/healthylvpool

W celu uzyskania dalszych informacji 
lub otrzymania niniejszej ulotki w innym 
formacie, prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numerem (0151) 296 7537. 
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KWESTIONARIUSZ
Prosimy o zwrot kwestionariusza 
do dnia  15 sierpnia  2016 r. 
Jeśli otrzymamy go po upływie tego 
terminu, niestety nie będziemy mogli 
wykorzystać Państwa opinii.
Aby odesłać kwestionariusz, nie potrzebna 
jest oddzielna koperta – wystarczy zgiąć 
okładkę ulotki i zakleić ją tak, aby utworzyć 
kopertę. Opłatę za przesyłkę pokrywa 
adresat, więc znaczek nie jest potrzebny.

Dostarczone przez Państwa informacje będą przechowywane w sposób bezpieczny 
i w formie elektronicznej przez Liverpoolski Zespół Narodowej Służby Zdrowia 
ds. Kontraktowania Świadczeń Medycznych zgodnie z Ustawą o ochronie danych. 
Wykorzystamy je do kontaktu z Państwem w celu przekazania informacji o naszej 
działalności i systemie zdrowotnym w Liverpoolu. Państwa dane nie zostaną 
sprzedane ani przekazane żadnemu innemu podmiotowi w jakimkolwiek innym 
celu. Informacje te możemy przesłać do organizacji, z którymi mamy podpisane 
odpowiednie umowy prawne, np. firmie, która obsługuje nasz system komunikacyjny. 
W stosownych przypadkach informacje są bezpiecznie wymieniane w określonym 
celu tylko w ramach umowy prawnej. Nie łączymy danych, które przekazują nam 
Państwo w tym kwestionariuszu z danymi pochodzącymi z innych źródeł.



Poniższe pytania są bardziej osobiste, dlatego mogą Państwo zakończyć wypełniania formularza w 
tym miejscu. Państwa odpowiedzi na poniższe pytania będą jednak dla nas bardzo pomocne.

7    Prosimy o podanie swojego wieku.
 < 18 lat    18–25 lat   26–44 lata    45–64 lata
 65–75 lat    > 76 lat    Wolę nie odpowiadać.

8    Prosimy podać swoją płeć.
 kobieta    mężczyzna    osoba interseksulalna  
 inna    Wolę nie odpowiadać.

9    Prosimy określić, za osobę jakiej płci 
Państwo się uważają 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).

 kobietę    mężczyzna    Wolę nie odpowiadać. 
 Wolę opisać siebie indywidualnie (można opisać).

 inny opis

10    Czy Państwa obecna tożsamość płciowa jest 
taka sama, jak Państwa płeć zarejestrowana 
po urodzeniu?

 tak    nie    Wolę nie odpowiadać. 
 Nie jestem pewna(-ny), co oznacza to pytanie.

ORIENTACJA SEKSUALNA
11    Czy uważają się Państwo za:

 osobę biseksualną   osobę heteroseksualną  
 geja/lesbijkę    inne    Nie jestem pewna(-ny).   
 Wolę nie odpowiadać.

12    Czy uważają się Państwo za osobę 
niepełnosprawną?

 tak    nie   Wolę nie odpowiadać (można określić).

RELIGIA / WIARA
13    Prosimy o zaznaczenie jednej z poniższych 

odpowiedzi:
 buddyzm    chrześcijaństwo    hinduizm 
 judaizm    islam    sikhizm   brak wyznania   
 Wolę nie odpowiadać.   inne (można określić)

POCHODZENIE ETNICZNE 
14    Czy określają siebie Państwo jako...
Azjatę lub Brytyjczyka o pochodzeniu azjatyckim:

 banglijskim   hinduskim   pakistańskim
 inne pochodzenie azjatyckie (można określić)

osobę rasy czarnej lub Brytyjczyka rasy czarnej o 
pochodzeniu:

 afrykańskim    karaibskim    inne pochodzenie 
rasy czarnej (można określić)

Chińczyka lub Brytyjczyka pochodzenia 
chińskiego:

 Chińczyk    inne pochodzenie chińskie 
(można określić)

osobę o mieszanym pochodzeniu etnicznym:
 azjatyckie i rasa biała    rasa czarna pochodzenia 

afrykańskiego i rasa biała   rasa czarna 
pochodzenia karaibskiego i rasa biała

 inne mieszane pochodzenie etniczne 
(można określić)

osobę z innej grupy etnicznej 
 pochodzenie arabskie    pochodzenie latynoskie   
 inne pochodzenie (można określić)

osobę rasy białej o pochodzeniu:
 brytyjskim    angielskim    irlandzkim
 szkockim    walijskim    polskim
 łotewskim     romskim / wywodzącym się z ludu 

wędrownego    inne pochodzenie rasy białej 
(można określić)

 Wolę nie odpowiadać. 

Czy chcą Państwo 
utrzymywać z nami kontakt?  

Choć badanie jest anonimowe, gdyby zechcieli 
Państwo być dodani do naszej listy mailingowej, 
aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszej 
działalności oraz systemie opieki zdrowotnej w 
Liverpoolu, prosimy o podanie poniżej dowolnych 
danych kontaktowych.

IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES E-MAIL:

NUMER TELEFONU:

ADRES:

 

   KOD POCZTOWY:

OCENA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL KOBIECY W LIVERPOOLU

1   Proszę podać swój 
kod pocztowy.             

2   Proszę wyjaśnić, dlaczego interesują się 
Państwo świadczeniami medycznymi dla 
kobiet i dzieci.

Korzystałam(-łem) / Korzystam 
ze świadczeń.   
  Jeśli tak, prosimy o zaznaczenie świadczeń, z 

których Państwo korzystali. 
  A. położnictwo  
  B. ginekologia 
  C. chirurgia 
  D. leczenie niepłodności
  E. dzieci krytycznie chore
  F. genetyka 
Bliska mi osoba korzystała / korzysta z tych 
świadczeń.    
  Jeśli tak, prosimy o zaznaczenie świadczeń, z 

którymi mieli Państwo styczność.
  A. położnictwo 
  B. ginekologia 
  C. chirurgia 
  D. leczenie niepłodności 
  E. dzieci krytycznie chore
  F. genetyka 
  Jestem lokalnym mieszkańcem, który nie 
korzystał jeszcze z tych świadczeń.   
Pracuję z osobami, które korzystają z tych 
świadczeń.   

   Inne – proszę określić.

3   Jeśli Państwo lub Państwa bliska osoba 
korzystała z tych świadczeń, prosimy o 
opisanie swoich doświadczeń, zaznaczając 
jedną z poniższych odpowiedzi:

 bardzo pozytywne     pozytywne    neutralne 
 negatywne    bardzo negatywne

Mogą Państwo także uzasadnić swoją 
odpowiedź, np. które usługi i dlaczego.

4   Czy uważają Państwo, że kwestie kliniczne 
odnotowane przez pracowników Szpitala 
Kobiecego w Liverpoolu i potrzeba poprawy 
bezpieczeństwa stanowią dobre powody do 
zmiany tych świadczeń medycznych?

   Tak, to są dobre powody do zmian.
   Nie jestem pewny(-na), czy są to dobre 

powody do zmian.
   Nie sądzę, aby były to dobre powody do 

zmian.

5   Czy uważają Państwo, że zmieniające się 
w ostatnich latach potrzeby pacjentek 
stanowią dobry powód do zmiany tych 
świadczeń medycznych?

   Tak, jest to dobry powód do zmian.
   Nie jestem pewny(-na), czy jest to dobry 

powód do zmian.
   Nie sądzę, aby był to dobry powód do zmian.

6    Jak istotne, Państwa zdaniem, są poniższe 
kwestie w procesie poprawy świadczeń 
dla kobiet i dzieci? (Prosimy o zaznaczenie 
DWÓCH celów z wymienionych poniżej, które 
Państwa zdaniem są najważniejsze). Prosimy o 
zaznaczenie wyłącznie DWÓCH.

   bezpieczeństwo pacjentek i wysoka 
jakość opieki

   świadczenia zabezpieczone pod 
względem finansowym

   dobre doświadczenia z procesu leczenia
   badania rutynowe bliżej domu
   świadczenia dostępne w jednym obiekcie
   czas podróży

Państwa uwagi....
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Zwilżyć w tym miejscu
Zwilżyć w tym miejscu

Dziękujemy za wypełnienie 
kwestionariusza.
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