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Niniejszy program stanowi oficjalne konsultacje społeczne prowadzone przez NHS Surrey Downs Clinical Commissioning 
Group, NHS Sutton Clinical Commissioning Group i NHS Merton Clinical Commissioning Group. Odbędą się one w dniach 
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Zapraszamy do rozmowy 
na temat naszej propozycji zainwestowania zarówno 

w szpital w Epsom, jak i szpital w St Helier, oraz wybudowania 
specjalistycznego szpitala ratunkowego, który może 

znajdować się w szpitalu w Epsom, St Helier albo Sutton. 

Proszę wysłać kwestionariusz na adres:

FREEPOST
Opinion Research Services, FREEPOST SS1018,  

PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL.

Termin zakończenia konsultacji to  
środa, 1 kwietnia 2020 r.

Kwestionariusz odrywany

40 mm



We wrześniu 2019 r. przyznano nam 500 milionów 
GBP na udoskonalenie istniejących budynków 
w szpitalach w Epsom i St Helier, a także na 
wybudowanie specjalistycznego szpitala 
ratunkowego w jednym z trzech miejsc:  
Epsom, St Helier albo Sutton.

Zgodnie z propozycjami: 

•  większość świadczeń w dalszym ciągu 
udzielana byłaby przez szpitale w Epsom  
i St Helier w wyremontowanych budynkach,  
przy czym obydwa szpitale byłyby czynne  
przez całą dobę, 365 dni w roku, a w każdym 
z nich znajdowałoby się centrum nagłych 
przypadków, oraz

•  połączylibyśmy w jednej placówce, 
w najnowocześniejszych budynkach sześć 
podstawowych (głównych) świadczeń dla 
pacjentów w najgorszym stanie, którzy 
potrzebują bardziej specjalistycznej opieki,  
oraz świadczeń związanych z porodami 
w szpitalu. Oznaczałoby to, że lekarze 
specjaliści oraz personel pielęgniarski i kliniczny 
mogliby współpracować w celu zapewniania 
całodobowej opieki specjalistycznej. Takie 
świadczenia mogłyby być udzielane w szpitalu 
w Epsom, szpitalu w St Helier albo szpitalu 
w Sutton, przy czym szpital w Sutton stanowi 
preferowaną przez nas opcję.

Zapraszamy do rozmowy i podzielić się z nami 
swoim zdaniem na temat tych propozycji. 
Słuchamy.
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Surrey Downs     Sutton      Merton

Dlaczego  
trzeba zmienić 
świadczenia NHS 
Szpitale w Epsom i St Helier stoją 
przed ważnymi wyzwaniami, 
które wymagają od nas podjęcia 
działań, jeżeli chcemy, aby 
przyszłe pokolenia mogły  
nadal korzystać ze świadczeń 
szpitalnych na obszarze  
Surrey Downs, Sutton i Merton. 
W styczniu 2018 r. trzy zespoły 
NHS ds. zaopatrzenia 
zdrowotnego (NHS Clinical 
Commissioning Groups) 
w Surrey Downs, Sutton  
i Merton zadecydowały 
o przeprowadzeniu konsultacji 
zatytułowanych „Wspólne 
doskonalenie opieki zdrowotnej 
w latach 2020–2030” w celu 
znalezienia najlepszego 
rozwiązania długoterminowych 
wyzwań stojących przed 
szpitalami w Epsom i St Helier.

Konieczność zmiany sposobu 
udzielania świadczeń NHS 
w poszczególnych miejscach 
wynika z trzech głównych 
przyczyn. 

W ramach konsultacji społecznych chcemy zadać miejscowej ludności i personelowi 
sześć pytań dotyczących przyszłości szpitali w Epsom i St Helier. Konsultacje noszą nazwę 
„Wspólne doskonalenie opieki zdrowotnej w latach 2020–2030”. 

Proszę przeczytać sporządzony przez nas krótki dokument na temat konsultacji,  
aby poznać wszystkie fakty przed udzieleniem odpowiedzi na pytania. Dokument 
zawierający streszczenie informacji na temat konsultacji można znaleźć w naszej witrynie 
internetowej (należy odwiedzić witrynę www.improvinghealthcaretogether.org.uk 
i wprowadzić zapytanie „summary public consultation document” [dokument zawierający 
streszczenie informacji na temat konsultacji społecznych] w polu wyszukiwania, aby 
uzyskać dostęp do dokumentu), natomiast osoby, które chciałyby, abyśmy wysłali im 
egzemplarz dokumentu, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail  
na adres hello@improvinghealthcaretogether.org.uk, kontakt telefoniczny pod numerem 
02038 800 271 albo wysłanie wiadomości tekstowej na numer 07500 063191.

Poniżej znajduje się streszczenie tego dokumentu.

Jakość – w szpitalach 
w Epsom i St Helier nie ma 
wystarczającej liczby lekarzy 
specjalistów, pielęgniarek 
i personelu klinicznego 
koniecznych do udzielania 
niektórych spośród 
najważniejszych świadczeń 
z zakresu opieki w nagłych 
przypadkach. Wydajemy 
olbrzymie kwoty pieniędzy na 
zatrudnianie tymczasowego 
personelu klinicznego w celu 
zabezpieczenia świadczeń 
udzielanych w naszych 
szpitalach, pomimo to jednak 
nie jesteśmy w stanie spełnić 
kluczowych norm krajowych 
i organizacji Royal College 
of Emergency Medicine 
w przypadku niektórych 
świadczeń opieki klinicznej.

Budynki – wiele z budynków 
szpitalnych jest starszych niż 
sam NHS, przy czym ponad 
połowę z powierzchni szpitalnych 
oceniono jako nieodpowiednią 
do leczenia pacjentów zgodnie 
ze współczesnymi normami 
opieki zdrowotnej.

Finanse – problemy 
dotyczące jakości i budynków, 
z którymi się zmagamy, 
wpływają na pogorszenie 
sytuacji finansowej 
miejscowego oddziału NHS. 
Musimy coraz więcej płacić 
za personel tymczasowy 
w celu pokrycia braków 
w zakresie dostępności 
specjalistów, a jeszcze więcej 
musimy płacić za doraźne 
naprawy budynków.

Właśnie dlatego konieczna 
jest zmiana dotycząca 
miejscowych świadczeń. 

Wspólne doskonalenie 
opieki zdrowotnej –  
pytania zadawane 
w ramach konsultacji

5Zapraszamy do rozmowyWspólne doskonalenie opieki zdrowotnej w latach 
2020–2030

4 Wspólne doskonalenie opieki zdrowotnej w latach 2020–2030 Zapraszamy do rozmowy

Inwestycja 
w wysokości 
500 milionów  

GBP w budynki 
szpitalne



Surrey Downs     Sutton      Merton

Dlaczego  
trzeba zmienić 
świadczenia NHS 
Szpitale w Epsom i St Helier stoją 
przed ważnymi wyzwaniami, 
które wymagają od nas podjęcia 
działań, jeżeli chcemy, aby 
przyszłe pokolenia mogły  
nadal korzystać ze świadczeń 
szpitalnych na obszarze  
Surrey Downs, Sutton i Merton. 
W styczniu 2018 r. trzy zespoły 
NHS ds. zaopatrzenia 
zdrowotnego (NHS Clinical 
Commissioning Groups) 
w Surrey Downs, Sutton  
i Merton zadecydowały 
o przeprowadzeniu konsultacji 
zatytułowanych „Wspólne 
doskonalenie opieki zdrowotnej 
w latach 2020–2030” w celu 
znalezienia najlepszego 
rozwiązania długoterminowych 
wyzwań stojących przed 
szpitalami w Epsom i St Helier.

Konieczność zmiany sposobu 
udzielania świadczeń NHS 
w poszczególnych miejscach 
wynika z trzech głównych 
przyczyn. 

W ramach konsultacji społecznych chcemy zadać miejscowej ludności i personelowi 
sześć pytań dotyczących przyszłości szpitali w Epsom i St Helier. Konsultacje noszą nazwę 
„Wspólne doskonalenie opieki zdrowotnej w latach 2020–2030”. 

Proszę przeczytać sporządzony przez nas krótki dokument na temat konsultacji,  
aby poznać wszystkie fakty przed udzieleniem odpowiedzi na pytania. Dokument 
zawierający streszczenie informacji na temat konsultacji można znaleźć w naszej witrynie 
internetowej (należy odwiedzić witrynę www.improvinghealthcaretogether.org.uk 
i wprowadzić zapytanie „summary public consultation document” [dokument zawierający 
streszczenie informacji na temat konsultacji społecznych] w polu wyszukiwania, aby 
uzyskać dostęp do dokumentu), natomiast osoby, które chciałyby, abyśmy wysłali im 
egzemplarz dokumentu, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail  
na adres hello@improvinghealthcaretogether.org.uk, kontakt telefoniczny pod numerem 
02038 800 271 albo wysłanie wiadomości tekstowej na numer 07500 063191.

Poniżej znajduje się streszczenie tego dokumentu.

Jakość – w szpitalach 
w Epsom i St Helier nie ma 
wystarczającej liczby lekarzy 
specjalistów, pielęgniarek 
i personelu klinicznego 
koniecznych do udzielania 
niektórych spośród 
najważniejszych świadczeń 
z zakresu opieki w nagłych 
przypadkach. Wydajemy 
olbrzymie kwoty pieniędzy na 
zatrudnianie tymczasowego 
personelu klinicznego w celu 
zabezpieczenia świadczeń 
udzielanych w naszych 
szpitalach, pomimo to jednak 
nie jesteśmy w stanie spełnić 
kluczowych norm krajowych 
i organizacji Royal College 
of Emergency Medicine 
w przypadku niektórych 
świadczeń opieki klinicznej.

Budynki – wiele z budynków 
szpitalnych jest starszych niż 
sam NHS, przy czym ponad 
połowę z powierzchni szpitalnych 
oceniono jako nieodpowiednią 
do leczenia pacjentów zgodnie 
ze współczesnymi normami 
opieki zdrowotnej.

Finanse – problemy 
dotyczące jakości i budynków, 
z którymi się zmagamy, 
wpływają na pogorszenie 
sytuacji finansowej 
miejscowego oddziału NHS. 
Musimy coraz więcej płacić 
za personel tymczasowy 
w celu pokrycia braków 
w zakresie dostępności 
specjalistów, a jeszcze więcej 
musimy płacić za doraźne 
naprawy budynków.

Właśnie dlatego konieczna 
jest zmiana dotycząca 
miejscowych świadczeń. 

Wspólne doskonalenie 
opieki zdrowotnej –  
pytania zadawane 
w ramach konsultacji
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Chcemy zainwestować 
500 milionów GBP w jak najlepszy 
sposób, aby zapewnić miejscowej 
ludności bezpieczeństwo 
w naszych szpitalach,  
przyciągnąć doświadczony 
personel specjalistyczny 
i świadczyć pacjentom opiekę  
we współczesnych, 
najnowocześniejszych budynkach. 
W celu opracowania nowego 
sposobu pracy wysłuchaliśmy 
ludzi, którzy korzystają z naszych 
świadczeń, i podjęliśmy współpracę 
z naszymi lekarzami, pielęgniarkami 
i członkami personelu klinicznego. 
Zasięgnęliśmy również porady 
bardziej doświadczonych lekarzy, 
zarówno na szczeblu miejscowym, 
jak i krajowym w różnych częściach 
kraju, w których sprawdzono ten 
sposób pracy w praktyce. Sposób, 
w jaki lekarze współpracują 
w różnych placówkach szpitalnych 
nazywa się „modelem opieki”.

W przypadku wszystkich 
rozważanych możliwości nasz 
model opieki zakłada niżej 
opisane propozycje.
Większość świadczeń w dalszym 
ciągu byłaby udzielana zarówno 
przez szpital w Epsom, jak i przez 
szpital w St Helier, 
w wyremontowanych budynkach, 
przy czym obydwa szpitale byłyby 
czynne przez całą dobę, 365 dni 
w roku, a w każdym z nich 
znajdowałoby się centrum 
nagłych przypadków.
  
Połączylibyśmy w jednej placówce, 
w najnowocześniejszych 
budynkach sześć podstawowych 

(głównych) świadczeń dla 
pacjentów w najgorszym stanie, 
którzy potrzebują bardziej 
specjalistycznej opieki, oraz 
świadczeń związanych z porodami 
w szpitalu. Oznaczałoby to, że 
lekarze specjaliści oraz personel 
pielęgniarski i kliniczny mogliby 
współpracować w celu 
zapewniania całodobowej opieki 
specjalistycznej. Takie świadczenia 
mogłyby być udzielane w szpitalu 
w Epsom, szpitalu w St Helier albo 
szpitalu w Sutton.

W każdym przypadku szpitale 
w Epsom i St Helier w dalszym 
ciągu udzielałyby niżej opisanych 
świadczeń.  
•  Centra nagłych przypadków 

otwarte przez całą dobę 
przez 365 dni w roku, dla osób 
cierpiących na schorzenia 
niezagrażające życiu, które 
mogą samodzielnie dostać się 
do szpitala (co stanowi około 
dwie trzecie pacjentów, którzy 
obecnie korzystają z pogotowia 
ratunkowego).  

•  Świadczenia ambulatoryjne 
w ramach kontroli albo pierwszej 
wizyty u lekarzy pracujących 
w tych szpitalach, w tym opieka 
przedporodowa i poporodowa 
oraz dializa nerek w szpitalu  
w St Helier.  

•  Usługi diagnostyczne, w tym 
badanie RTG, endoskopowe, 
histopatologiczne, 
ultrasonograficzne, radiologiczne 
i metodą rezonansu 
magnetycznego.  

•  Zabiegi planowe,  
na przykład zabiegi chirurgii 
jednego dnia, drobne zabiegi 
chirurgiczne, wstrzyknięcia, 
radioterapia i chemioterapia. 
Ośrodek Planowych Zabiegów 
Ortopedycznych dla 
Południowo-Zachodniego 
Londynu (South West London 
Elective Orthopaedic Centre)  
pozostał by w szpitalu w Epsom.

•  Łóżka szpitalne na potrzeby 
świadczeń rehabilitacyjnych, 
w szczególności dla osób 
starszych, które wracają do 
zdrowia po chorobie albo 
wymagają hospitalizacji w celu 
zapobiegnięcia zaostrzeniu się 
choroby.

Chcemy połączyć sześć 
najważniejszych świadczeń 
w jednej placówce 
w nowoczesnym 
specjalistycznym szpitalu 
ratunkowym. 
•  Główny oddział ratunkowy 

– dla najciężej chorych 
pacjentów z przypadłościami 
zagrażającymi życiu, w tym 
zajmujący się ciężkimi nagłymi 
przypadkami i resuscytacją  
oraz posiadający specjalistę 
pediatrycznej medycyny 
ratunkowej.  

•  Leczenie nagłych przypadków 
– dla pacjentów o 
najpilniejszych potrzebach 
medycznych, na przykład 
opieka w przypadku ciężkiego 
zapalenia płuc, świadczenia 
szpitalne w zakresie chorób 
nerek oraz leczenie 
specjalistyczne i doraźne   
pacjentów cierpiących na 
udar mózgu albo raka.  

•  Intensywna terapia – w celu 
zapewniania specjalistycznej 

opieki pacjentom, którzy cierpią 
na schorzenia zagrażające życiu 
i potrzebują ciągłej obserwacji –  
przeważnie na oddziale 
intensywnej terapii. 

•  Zabiegi chirurgiczne ze wskazań 
nagłych – dla pacjentów, którzy 
potrzebują przeprowadzenia 
oceny, leczenia i zabiegu 
chirurgicznego ze wskazań 
nagłych, w związku 
z przypadłościami, takimi jak 
ciężkie zapalenie wyrostka 
robaczkowego. Należą oni do 
najciężej chorych pacjentów 
objętych świadczeniami 
udzielanymi przez NHS, 
a świadczenie to zostało już 
zcentralizowane w szpitalu  
w St Helier.

•  Porody – połączenie obecnych 
świadczeń w ramach opieki 
położniczej w jednym miejscu, 
przy utworzeniu oddziału 
kierowanego przez położną 
i oddziału, w którym opiekę 
zapewniają konsultanci, 
na wypadek bardziej 
skomplikowanych porodów, 

a także w celu zapewniania 
wsparcia kobietom rodzącym 
w domu, jeżeli na to się 
zdecydują. (Kobiety w dalszym 
ciągu otrzymywałyby opiekę, 
której potrzebują przed porodem 
i po porodzie, tak jak obecnie, 
w ramach świadczeń 
środowiskowych albo zarówno 
w szpitalu w Epsom, jak i szpitalu 
w St Helier).

•  Szpitalna opieka pediatryczna –  
dla dzieci, które muszą zostać  
na noc w szpitalu w związku 
z leczeniem albo obserwacją.  

Nowy specjalistyczny szpital 
ratunkowy może znajdować się 
w szpitalu w Epsom, St Helier albo 
Sutton. Niezależnie od wybranego 
miejsca sześć świadczeń nie 
zostanie połączone do czasu 
wybudowania nowego szpitala. 
W przypadku każdej z różnych 
możliwości budowa potrwa 
od czterech do siedmiu lat od 
momentu rozpoczęcia prac.  

Nasza propozycja 
dotycząca zmiany 
sposobu pracy 
w naszych szpitalach 

Główny oddział  
ratunkowy

Szpitalna opieka pediatryczna Zabiegi chirurgiczne ze 
wskazań nagłych

Leczenie nagłych 
przypadków

Porody
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Intensywna terapia



Chcemy zainwestować 
500 milionów GBP w jak najlepszy 
sposób, aby zapewnić miejscowej 
ludności bezpieczeństwo 
w naszych szpitalach,  
przyciągnąć doświadczony 
personel specjalistyczny 
i świadczyć pacjentom opiekę  
we współczesnych, 
najnowocześniejszych budynkach. 
W celu opracowania nowego 
sposobu pracy wysłuchaliśmy 
ludzi, którzy korzystają z naszych 
świadczeń, i podjęliśmy współpracę 
z naszymi lekarzami, pielęgniarkami 
i członkami personelu klinicznego. 
Zasięgnęliśmy również porady 
bardziej doświadczonych lekarzy, 
zarówno na szczeblu miejscowym, 
jak i krajowym w różnych częściach 
kraju, w których sprawdzono ten 
sposób pracy w praktyce. Sposób, 
w jaki lekarze współpracują 
w różnych placówkach szpitalnych 
nazywa się „modelem opieki”.

W przypadku wszystkich 
rozważanych możliwości nasz 
model opieki zakłada niżej 
opisane propozycje.
Większość świadczeń w dalszym 
ciągu byłaby udzielana zarówno 
przez szpital w Epsom, jak i przez 
szpital w St Helier, 
w wyremontowanych budynkach, 
przy czym obydwa szpitale byłyby 
czynne przez całą dobę, 365 dni 
w roku, a w każdym z nich 
znajdowałoby się centrum 
nagłych przypadków.
  
Połączylibyśmy w jednej placówce, 
w najnowocześniejszych 
budynkach sześć podstawowych 

(głównych) świadczeń dla 
pacjentów w najgorszym stanie, 
którzy potrzebują bardziej 
specjalistycznej opieki, oraz 
świadczeń związanych z porodami 
w szpitalu. Oznaczałoby to, że 
lekarze specjaliści oraz personel 
pielęgniarski i kliniczny mogliby 
współpracować w celu 
zapewniania całodobowej opieki 
specjalistycznej. Takie świadczenia 
mogłyby być udzielane w szpitalu 
w Epsom, szpitalu w St Helier albo 
szpitalu w Sutton.

W każdym przypadku szpitale 
w Epsom i St Helier w dalszym 
ciągu udzielałyby niżej opisanych 
świadczeń.  
•  Centra nagłych przypadków 

otwarte przez całą dobę 
przez 365 dni w roku, dla osób 
cierpiących na schorzenia 
niezagrażające życiu, które 
mogą samodzielnie dostać się 
do szpitala (co stanowi około 
dwie trzecie pacjentów, którzy 
obecnie korzystają z pogotowia 
ratunkowego).  

•  Świadczenia ambulatoryjne 
w ramach kontroli albo pierwszej 
wizyty u lekarzy pracujących 
w tych szpitalach, w tym opieka 
przedporodowa i poporodowa 
oraz dializa nerek w szpitalu  
w St Helier.  

•  Usługi diagnostyczne, w tym 
badanie RTG, endoskopowe, 
histopatologiczne, 
ultrasonograficzne, radiologiczne 
i metodą rezonansu 
magnetycznego.  

•  Zabiegi planowe,  
na przykład zabiegi chirurgii 
jednego dnia, drobne zabiegi 
chirurgiczne, wstrzyknięcia, 
radioterapia i chemioterapia. 
Ośrodek Planowych Zabiegów 
Ortopedycznych dla 
Południowo-Zachodniego 
Londynu (South West London 
Elective Orthopaedic Centre)  
pozostał by w szpitalu w Epsom.

•  Łóżka szpitalne na potrzeby 
świadczeń rehabilitacyjnych, 
w szczególności dla osób 
starszych, które wracają do 
zdrowia po chorobie albo 
wymagają hospitalizacji w celu 
zapobiegnięcia zaostrzeniu się 
choroby.

Chcemy połączyć sześć 
najważniejszych świadczeń 
w jednej placówce 
w nowoczesnym 
specjalistycznym szpitalu 
ratunkowym. 
•  Główny oddział ratunkowy 

– dla najciężej chorych 
pacjentów z przypadłościami 
zagrażającymi życiu, w tym 
zajmujący się ciężkimi nagłymi 
przypadkami i resuscytacją  
oraz posiadający specjalistę 
pediatrycznej medycyny 
ratunkowej.  

•  Leczenie nagłych przypadków 
– dla pacjentów o 
najpilniejszych potrzebach 
medycznych, na przykład 
opieka w przypadku ciężkiego 
zapalenia płuc, świadczenia 
szpitalne w zakresie chorób 
nerek oraz leczenie 
specjalistyczne i doraźne   
pacjentów cierpiących na 
udar mózgu albo raka.  

•  Intensywna terapia – w celu 
zapewniania specjalistycznej 

opieki pacjentom, którzy cierpią 
na schorzenia zagrażające życiu 
i potrzebują ciągłej obserwacji –  
przeważnie na oddziale 
intensywnej terapii. 

•  Zabiegi chirurgiczne ze wskazań 
nagłych – dla pacjentów, którzy 
potrzebują przeprowadzenia 
oceny, leczenia i zabiegu 
chirurgicznego ze wskazań 
nagłych, w związku 
z przypadłościami, takimi jak 
ciężkie zapalenie wyrostka 
robaczkowego. Należą oni do 
najciężej chorych pacjentów 
objętych świadczeniami 
udzielanymi przez NHS, 
a świadczenie to zostało już 
zcentralizowane w szpitalu  
w St Helier.

•  Porody – połączenie obecnych 
świadczeń w ramach opieki 
położniczej w jednym miejscu, 
przy utworzeniu oddziału 
kierowanego przez położną 
i oddziału, w którym opiekę 
zapewniają konsultanci, 
na wypadek bardziej 
skomplikowanych porodów, 

a także w celu zapewniania 
wsparcia kobietom rodzącym 
w domu, jeżeli na to się 
zdecydują. (Kobiety w dalszym 
ciągu otrzymywałyby opiekę, 
której potrzebują przed porodem 
i po porodzie, tak jak obecnie, 
w ramach świadczeń 
środowiskowych albo zarówno 
w szpitalu w Epsom, jak i szpitalu 
w St Helier).

•  Szpitalna opieka pediatryczna –  
dla dzieci, które muszą zostać  
na noc w szpitalu w związku 
z leczeniem albo obserwacją.  

Nowy specjalistyczny szpital 
ratunkowy może znajdować się 
w szpitalu w Epsom, St Helier albo 
Sutton. Niezależnie od wybranego 
miejsca sześć świadczeń nie 
zostanie połączone do czasu 
wybudowania nowego szpitala. 
W przypadku każdej z różnych 
możliwości budowa potrwa 
od czterech do siedmiu lat od 
momentu rozpoczęcia prac.  

Nasza propozycja 
dotycząca zmiany 
sposobu pracy 
w naszych szpitalach 

Główny oddział  
ratunkowy

Szpitalna opieka pediatryczna Zabiegi chirurgiczne ze 
wskazań nagłych

Leczenie nagłych 
przypadków

Porody
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Intensywna terapia



Porównanie możliwych lokalizacji  
nowego specjalistycznego szpitala  
ratunkowego 

Kryteria Sutton St Helier Epsom

Opcja  
preferowana 

Jakość opieki
Czy ta opcja wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa 
i jakości opieki klinicznej oraz poprawę komfortu 
pacjentów, zapewniłaby potrzebną liczbę łóżek 
i rozwiązałaby kwestie związane z personelem oraz 
jego rekrutacją i utrzymaniem?

Proponowane zmiany zapewniłyby poprawę jakości opieki w każdym z przypadków.

Sposób świadczenia opieki byłby taki sam w każdym z przypadków. Liczba łóżek  
byłaby taka sama (nieco większa niż obecnie), a problemy związane z personelem zostałyby 

rozwiązane.

Dostęp, w tym dojazd
Jaki byłby skutek w zakresie dojazdu 
i dostępności?

Najmniejszy wzrost średniego czasu 
dojazdu. Mniejsza liczba osób 
z miejscowej ludności musiałaby 
dojeżdżać dalej, ponieważ Sutton jest 
położone bardziej centralnie względem 
miejsca zamieszkania ludzi w Surrey 
Downs, Sutton i Merton.

Drugi największy wzrost średniego 
czasu dojazdu. Więcej osób 
z miejscowej ludności musiałoby 
dojeżdżać z większej odległości, 
przy czym dojazdy byłyby 
bardziej skomplikowane.

Największy wzrost średniego  
czasu dojazdu. Duża liczba osób 
z miejscowej ludności musiałoby 
dojeżdżać z większej odległości,  
przy czym dojazdy byłyby bardziej 
skomplikowane.

Długoterminowy zrównoważony  
rozwój kliniczny 
Czy ta opcja zapewnia lepszy dostęp do świadczeń 
w ramach ostrego dyżuru i opieki w nagłych 
przypadkach oraz czy występują inne korzyści 
kliniczne dla pacjentów?

Trzy ośrodki leczenia nagłych 
przypadków, które byłyby otwarte 
przez całą dobę przez 365 dni w roku.

Położenie w pobliżu szpitala Royal 
Marsden prowadziłoby do poprawy 
opieki dla pacjentów onkologicznych 
w szpitalach w Epsom i St Helier.

Dwa ośrodki leczenia nagłych 
przypadków, które byłyby 
otwarte przez całą dobę przez 
365 dni w roku.

Dwa ośrodki leczenia nagłych 
przypadków, które byłyby 
otwarte przez całą dobę przez 
365 dni w roku.

Jak łatwo byłoby zrealizować  
tę możliwość?
Jak skomplikowana byłaby budowa i jak długo 
by zajęła? Jaki byłby wpływ na sąsiednie szpitale?

Najłatwiejsza budowa.
Budowa zajęłaby cztery lata.

Najmniejszy wpływ na okoliczne 
szpitale – przeniesienie 50 łóżek do 
innych miejscowych szpitali.

Bardziej skomplikowana budowa.
Budowa zajęłaby siedem lat.

Większy wpływ na okoliczne szpitale 
– przeniesienie 81 łóżek  
do innych miejscowych szpitali.

Bardziej skomplikowana budowa.
Budowa zajęłaby sześć lat.

Największy wpływ na okoliczne  
szpitale – przeniesienie 205 łóżek  
do innych miejscowych szpitali.

Spełnienie potrzeb zdrowotnych 
miejscowej ludności
Jaki byłby skutek dla osób starszych i osób ze 
społeczności marginalizowanych?

Najmniejszy ogólny wpływ na  
dojazdy dla osób starszych i osób ze 
społeczności marginalizowanych. 

Największy wpływ na dojazdy dla  
osób starszych i najmniejszy wpływ na 
dojazdy dla osób ze społeczności 
marginalizowanych. 

Najmniejszy wpływ na dojazdy 
dla osób starszych i największy 
wpływ na dojazdy dla osób ze 
społeczności marginalizowanych. 

Dostosowanie do długoterminowego  
planu NHS 
Czy ta możliwość wpisuje się w długoterminowy plan 
NHS i wspiera łączenie świadczeń w zakresie zdrowia 
i opieki?

Wszystkie opcje byłyby podobne w zakresie perspektywy dotyczącej zapewniania opieki 
zdrowotnej w przyszłości przyjętej w długoterminowym planie NHS.

Finanse
Jaki jest koszt budowy i długoterminowe korzyści 
finansowe dla NHS w perspektywie 50 lat, czyli 
planowanego okresu eksploatacji budynków 
szpitalnych?

Najwyższy koszt budowy: 
511 milionów GBP. Uwzględnia 
największą liczbę nowych 
budynków, ale ze względu na fakt 
obsługiwania największej liczby 
pacjentów w okolicy, ma największą 
wartość dla podatników. Położenie 
w pobliżu szpitala Royal Marsden 
zapewnia dodatkowe korzyści.

Najmniejszy koszt budowy: 
430 milionów GBP. Ten ośrodek 
posiada najwięcej wyremontowanych 
budynków, a ze względu na fakt 
obsługiwania większości pacjentów 
w okolicy, ma największą wartość  
dla podatników.

Średni koszt budowy: 
466 milionów GBP. Skala budowy  
jest mniejsza ze względu na obsługę 
najmniejszej liczby pacjentów 
w okolicy. Wymaga również 
dokonania największych inwestycji 
w innych szpitalach, więc ma 
najmniejszą wartość dla podatników.
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Na każdym etapie 
opracowywania naszych 
propozycji wykorzystaliśmy 
informacje uzyskane od 
mieszkańców, pacjentów 
i opiekunów, na podstawie 
których przeprowadziliśmy 
ocenę i kategoryzację 
ostatecznych propozycji 
w celu zapewnienia, że 
spełnią one miejscowe 
potrzeby. Więcej informacji 
można znaleźć 
w sporządzonym przez nas 
dokumencie zawierającym 
streszczenie informacji na 
temat konsultacji, który  
jest dostępny w naszej  
witrynie internetowej  
(www.improvinghealth
caretogether.org.uk).

W tabeli przedstawiono,  
w jaki sposób porównaliśmy 
lokalizacje trzech szpitali przy 
wyborze preferowanej 
lokalizacji nowego 
specjalistycznego szpitala 
ratunkowego, oraz kryteria, 
którymi się kierowaliśmy. 
Uzgodniliśmy, że preferowaną 
przez nas możliwością jest 
szpital w Sutton.

W każdym przypadku 
czas wymagany  
na dotarcie do 
specjalistycznego  
szpitala ratunkowego 
samochodem albo 
karetką na sygnale nie 
ulegnie zmianie dla 
większości osób. Ponad 
99% osób dotrze na 
miejsce samochodem 
albo karetką na sygnale 
w ciągu 30 minut.



Porównanie możliwych lokalizacji  
nowego specjalistycznego szpitala  
ratunkowego 

Kryteria Sutton St Helier Epsom

Opcja  
preferowana 

Jakość opieki
Czy ta opcja wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa 
i jakości opieki klinicznej oraz poprawę komfortu 
pacjentów, zapewniłaby potrzebną liczbę łóżek 
i rozwiązałaby kwestie związane z personelem oraz 
jego rekrutacją i utrzymaniem?

Proponowane zmiany zapewniłyby poprawę jakości opieki w każdym z przypadków.

Sposób świadczenia opieki byłby taki sam w każdym z przypadków. Liczba łóżek  
byłaby taka sama (nieco większa niż obecnie), a problemy związane z personelem zostałyby 

rozwiązane.

Dostęp, w tym dojazd
Jaki byłby skutek w zakresie dojazdu 
i dostępności?

Najmniejszy wzrost średniego czasu 
dojazdu. Mniejsza liczba osób 
z miejscowej ludności musiałaby 
dojeżdżać dalej, ponieważ Sutton jest 
położone bardziej centralnie względem 
miejsca zamieszkania ludzi w Surrey 
Downs, Sutton i Merton.

Drugi największy wzrost średniego 
czasu dojazdu. Więcej osób 
z miejscowej ludności musiałoby 
dojeżdżać z większej odległości, 
przy czym dojazdy byłyby 
bardziej skomplikowane.

Największy wzrost średniego  
czasu dojazdu. Duża liczba osób 
z miejscowej ludności musiałoby 
dojeżdżać z większej odległości,  
przy czym dojazdy byłyby bardziej 
skomplikowane.

Długoterminowy zrównoważony  
rozwój kliniczny 
Czy ta opcja zapewnia lepszy dostęp do świadczeń 
w ramach ostrego dyżuru i opieki w nagłych 
przypadkach oraz czy występują inne korzyści 
kliniczne dla pacjentów?

Trzy ośrodki leczenia nagłych 
przypadków, które byłyby otwarte 
przez całą dobę przez 365 dni w roku.

Położenie w pobliżu szpitala Royal 
Marsden prowadziłoby do poprawy 
opieki dla pacjentów onkologicznych 
w szpitalach w Epsom i St Helier.

Dwa ośrodki leczenia nagłych 
przypadków, które byłyby 
otwarte przez całą dobę przez 
365 dni w roku.

Dwa ośrodki leczenia nagłych 
przypadków, które byłyby 
otwarte przez całą dobę przez 
365 dni w roku.

Jak łatwo byłoby zrealizować  
tę możliwość?
Jak skomplikowana byłaby budowa i jak długo 
by zajęła? Jaki byłby wpływ na sąsiednie szpitale?

Najłatwiejsza budowa.
Budowa zajęłaby cztery lata.

Najmniejszy wpływ na okoliczne 
szpitale – przeniesienie 50 łóżek do 
innych miejscowych szpitali.

Bardziej skomplikowana budowa.
Budowa zajęłaby siedem lat.

Większy wpływ na okoliczne szpitale 
– przeniesienie 81 łóżek  
do innych miejscowych szpitali.

Bardziej skomplikowana budowa.
Budowa zajęłaby sześć lat.

Największy wpływ na okoliczne  
szpitale – przeniesienie 205 łóżek  
do innych miejscowych szpitali.

Spełnienie potrzeb zdrowotnych 
miejscowej ludności
Jaki byłby skutek dla osób starszych i osób ze 
społeczności marginalizowanych?

Najmniejszy ogólny wpływ na  
dojazdy dla osób starszych i osób ze 
społeczności marginalizowanych. 

Największy wpływ na dojazdy dla  
osób starszych i najmniejszy wpływ na 
dojazdy dla osób ze społeczności 
marginalizowanych. 

Najmniejszy wpływ na dojazdy 
dla osób starszych i największy 
wpływ na dojazdy dla osób ze 
społeczności marginalizowanych. 

Dostosowanie do długoterminowego  
planu NHS 
Czy ta możliwość wpisuje się w długoterminowy plan 
NHS i wspiera łączenie świadczeń w zakresie zdrowia 
i opieki?

Wszystkie opcje byłyby podobne w zakresie perspektywy dotyczącej zapewniania opieki 
zdrowotnej w przyszłości przyjętej w długoterminowym planie NHS.

Finanse
Jaki jest koszt budowy i długoterminowe korzyści 
finansowe dla NHS w perspektywie 50 lat, czyli 
planowanego okresu eksploatacji budynków 
szpitalnych?

Najwyższy koszt budowy: 
511 milionów GBP. Uwzględnia 
największą liczbę nowych 
budynków, ale ze względu na fakt 
obsługiwania największej liczby 
pacjentów w okolicy, ma największą 
wartość dla podatników. Położenie 
w pobliżu szpitala Royal Marsden 
zapewnia dodatkowe korzyści.

Najmniejszy koszt budowy: 
430 milionów GBP. Ten ośrodek 
posiada najwięcej wyremontowanych 
budynków, a ze względu na fakt 
obsługiwania większości pacjentów 
w okolicy, ma największą wartość  
dla podatników.

Średni koszt budowy: 
466 milionów GBP. Skala budowy  
jest mniejsza ze względu na obsługę 
najmniejszej liczby pacjentów 
w okolicy. Wymaga również 
dokonania największych inwestycji 
w innych szpitalach, więc ma 
najmniejszą wartość dla podatników.
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Na każdym etapie 
opracowywania naszych 
propozycji wykorzystaliśmy 
informacje uzyskane od 
mieszkańców, pacjentów 
i opiekunów, na podstawie 
których przeprowadziliśmy 
ocenę i kategoryzację 
ostatecznych propozycji 
w celu zapewnienia, że 
spełnią one miejscowe 
potrzeby. Więcej informacji 
można znaleźć 
w sporządzonym przez nas 
dokumencie zawierającym 
streszczenie informacji na 
temat konsultacji, który  
jest dostępny w naszej  
witrynie internetowej  
(www.improvinghealth
caretogether.org.uk).

W tabeli przedstawiono,  
w jaki sposób porównaliśmy 
lokalizacje trzech szpitali przy 
wyborze preferowanej 
lokalizacji nowego 
specjalistycznego szpitala 
ratunkowego, oraz kryteria, 
którymi się kierowaliśmy. 
Uzgodniliśmy, że preferowaną 
przez nas możliwością jest 
szpital w Sutton.

W każdym przypadku 
czas wymagany  
na dotarcie do 
specjalistycznego  
szpitala ratunkowego 
samochodem albo 
karetką na sygnale nie 
ulegnie zmianie dla 
większości osób. Ponad 
99% osób dotrze na 
miejsce samochodem 
albo karetką na sygnale 
w ciągu 30 minut.



Chcemy zapewniać bezpieczną opiekę 
najwyższej jakości, przyciągać i utrzymywać 
najlepszy personel i zapewniać wspaniałą 
opiekę Państwu i Państwa najbliższym,  
dla wielu przyszłych pokoleń. 

Jasne jest, że jeżeli nie zmienimy sposobu 
udzielania świadczeń przez szpitale w naszej 
okolicy, odbije się to negatywnie na jakości 
i bezpieczeństwie.
Zapraszamy do rozmowy i podzielenia  
się opinią na temat tych propozycji. 
Słuchamy.
Głos można zabrać na wiele różnych sposobów.

Można wypełnić kwestionariusz znajdujący się na końcu niniejszego dokumentu albo 
w naszej witrynie internetowej (www.improvinghealthcaretogether.org.uk).

Można przyjść na jedno z organizowanych w okolicy spotkań konsultacyjnych i wyrazić 
swoje zdanie.

Można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres hello@improvinghealthcaretogether.
org.uk.

Można wysłać nam wiadomość na Twitterze (@IHTogether) albo odwiedzić naszą stronę 
na Facebooku (@ImprovingHealthcareTogether).

Można napisać do nas na adres Opinion Research Services, FREEPOST SS1018,
PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL.

Można skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 02038 800 271.

Można wysyłać do nas wiadomość tekstową na numer 07500 063191.

Zatrudniliśmy niezależną firmę 
badawczą, Opinion Research 
Services (ORS), do zarządzania 
informacjami zwrotnymi 
uzyskanych w ramach konsultacji. 
Spółka ORS sporządzi niezależne 
sprawozdanie z konsultacji,  
co pozwoli zapewnić, że otrzymane 
przez nas informacje zwrotne od 
respondentów będą anonimowe. 
Opinie organizacji albo osób 
pełniących funkcje publiczne 

mogą być publikowane w całości. 
Spółka ORS będzie przetwarzać 
wszystkie informacje przekazane 
w ramach tych konsultacji zgodnie 
z najnowszymi przepisami prawa 
o ochronie danych. Informacje  
na Państwa temat będą 
wykorzystywane wyłącznie  
na potrzeby tych konsultacji. 
Spółka ORS nie będzie 
przechowywać danych osobowych 
umożliwiających ustalenie 

Państwa tożsamości przez okres 
dłuższy niż jeden rok od momentu 
podjęcia ostatecznych decyzji. 
Aby uzyskać więcej informacji, 
należy wejść na stronę  
www. improvinghealthcare
together.org.uk i wprowadzić 
„consultation privacy notice” 
(informacja na temat ochrony 
prywatności w ramach konsultacji) 
w polu wyszukiwania, albo wejść 
na stronę www.ors.org.uk/privacy.



Wspólne  
doskonalenie  

opieki zdrowotnej 
w latach  

2020–2030

Niniejszy program stanowi oficjalne konsultacje społeczne prowadzone przez NHS Surrey Downs Clinical Commissioning 
Group, NHS Sutton Clinical Commissioning Group i NHS Merton Clinical Commissioning Group. Odbędą się one w dniach 

od 8 stycznia do 1 kwietnia 2020 r.
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297 mm
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?

Nasza propozycja dotycząca inwestycji zarówno w szpital w Epsom, jak i w szpital w St Helier, 
oraz wybudowania nowego specjalistycznego szpitala ratunkowego, który może znajdować 

się w szpitalu w Epsom, St Helier albo Sutton.

Kwestionariusz dotyczący 
konsultacji

Zapraszamy do rozmowy – słuchamy

Proszę wysłać kwestionariusz na adres:

FREEPOST
Opinion Research Services, FREEPOST SS1018, 

PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL.

Termin zakończenia konsultacji to 
środa, 1 kwietnia 2020 r.

Kwestionariusz odrywany

40 mm



Proponujemy zachować większość świadczeń w obecnych szpitalach w wyremontowanych 
budynkach i połączyć sześć podstawowych (głównych) świadczeń dla pacjentów 
w najgorszym stanie, którzy potrzebują bardziej specjalistycznej opieki, oraz związanych 
z porodami w szpitalu w jednej placówce, mieszczącej się w najnowocześniejszym 
specjalistycznym szpitalu ratunkowym.

W tabeli poniżej proszę zaznaczyć pole, które przedstawia Pana/Pani opinię na temat tej 
propozycji z perspektywy osób mieszkających w okolicach Surrey Downs, Sutton i Merton.

Proszę uzasadnić swoją odpowiedź w miejscu poniżej. 

P1 
Nasz model opieki (albo nowy sposób działania)

Pytania w ramach konsultacji

To bardzo złe 
rozwiązanie

To złe 
rozwiązanie

To rozwiązanie 
nie jest ani złe, 
ani dobre

To dobre 
rozwiązanie

To bardzo 
dobre 
rozwiązanie

Zatrudniliśmy niezależną firmę 
badawczą, Opinion Research 
Services (ORS), do zarządzania 
odpowiedziami uzyskanymi 
w ramach kwestionariusza 
dotyczącego konsultacji i innymi 
informacjami zwrotnymi 
uzyskanymi w ramach konsultacji. 
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sprawozdanie z konsultacji, co 
pozwoli zapewnić, że otrzymane 
przez nas informacje zwrotne od 
respondentów będą anonimowe. 
Opinie organizacji albo osób 
pełniących funkcje publiczne 

mogą być publikowane 
w całości.
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kwestionariusza nie jest 
obowiązkowe. Spółka ORS 
będzie przetwarzać wszystkie 
informacje przekazane w ramach 
tych konsultacji zgodnie 
z najnowszymi przepisami prawa 
o ochronie danych. Informacje 
na Państwa temat będą 
wykorzystywane wyłącznie na 
potrzeby tych konsultacji. Spółka 
ORS nie będzie przechowywać 
danych osobowych 

umożliwiających ustalenie 
Państwa tożsamości przez okres 
dłuższy niż jeden rok od momentu 
podjęcia ostatecznych decyzji. 

Więcej informacji można  
znaleźć pod adresem  
www.improvinghealthcare 
together.org.uk, wpisując  
w polu wyszukiwania 
„consultation privacy notice” 
(informacja na temat ochrony 
prywatności w związku 
z konsultacjami) 
albo zwww.ors.org.uk/privacy. 
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W tabeli poniżej proszę zaznaczyć pole, które przedstawia Pan/Pani 
opinię na temat budowy nowego specjalistycznego szpitala 
ratunkowego przy szpitalu w Sutton z perspektywy osób mieszkających 
w okolicach Surrey Downs, Sutton i Merton.

Proszę uzasadnić swoją odpowiedź w miejscu poniżej.

P2a 
Szpital w Sutton jako preferowana lokalizacja

To bardzo złe 
rozwiązanie

To złe 
rozwiązanie

To rozwiązanie 
nie jest ani złe, 
ani dobre

To dobre 
rozwiązanie

To bardzo 
dobre 
rozwiązanie

P2 
Lokalizacja specjalistycznego szpitala 
ratunkowego
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Q2b 
Szpital w St Helier jako lokalizacja nowego 
specjalistycznego szpitala ratunkowego

To bardzo złe 
rozwiązanie

To złe 
rozwiązanie

To rozwiązanie 
nie jest ani złe, 
ani dobre

To dobre 
rozwiązanie

To bardzo 
dobre 
rozwiązanie

W tabeli poniżej proszę zaznaczyć pole, które przedstawia Pana/
Pani opinię na temat budowy nowego specjalistycznego szpitala 
ratunkowego przy szpitalu w St Helier z perspektywy osób 
mieszkających w okolicach Surrey Downs, Sutton i Merton.

Proszę uzasadnić swoją odpowiedź w miejscu poniżej.
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Q2c 
Szpital w Epsom jako lokalizacja nowego 
specjalistycznego szpitala ratunkowego
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Co poprawiłoby transport publiczny i dojazd do nowego specjalistycznego 
szpitala ratunkowego w jednej z trzech proponowanych lokalizacji?

Jeżeli szpital ten znajdowałby się przy szpitalu w Epsom?

Jeżeli szpital ten znajdowałby się przy szpitalu w St Helier?

Jeżeli szpital ten znajdowałby się przy szpitalu w Sutton?

P3  
Co poprawiłoby transport publiczny 
i dojazd?

To bardzo złe 
rozwiązanie

To złe 
rozwiązanie
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ani dobre

To dobre 
rozwiązanie

To bardzo 
dobre 
rozwiązanie
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mieszkających w okolicach Surrey Downs, Sutton i Merton.
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Jeżeli uważa Pan/Pani, że którakolwiek z naszych propozycji może mieć 
korzystny albo niekorzystny wpływ na Pana/Panią, Pana/Pani rodzinę 
albo znane Panu/Pani osoby, prosimy o podzielenie się z nami tymi 
informacjami w miejscu poniżej.

P4  
Jaki wpływ nasze propozycje mogą mieć 
na Pana/Panią i Pana/Pani rodzinę?
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W miejscu poniżej proszę wypisać wszystkie pozostałe kwestie, które Pana/
Pani zdaniem należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji 
dotyczącej specjalistycznego szpitala ratunkowego z perspektywy osób 
mieszkających w okolicach Surrey Downs, Sutton i Merton.

P5 
Co jeszcze należy wziąć pod uwagę?
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Dziękujemy 
Dziękujemy za czas poświęcony na podzielenie się Pana/Pani opiniami. 
Konsultacje będą trwały od 8 stycznia do 1 kwietnia 2020 r. Pana/Pani opinie 
będą gromadzone przez niezależną firmę badawczą, Opinion Research Services 
(ORS), i przedstawiane komisji NHS, które podejmie ostateczną decyzję.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu albo otrzymywać aktualne 
informacje na temat tego programu, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres 
hello@improvinghealthcaretogether.org.uk, zadzwonić pod numer 02038 800 271 
albo wysłać wiadomość tekstową na numer 07500 063191.

P6 
Czy widzi Pan/Pani inne rozwiązania, 
które należy wziąć pod uwagę?
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Informacje na Pana/Pani temat

1 Udziela Pan/Pani odpowiedzi jako
Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.
 Mieszkaniec 

 Opiekun

 Rodzic albo opiekun dziecka w wieku poniżej 16 lat

 Członek personelu NHS 

 Przedstawiciel organizacji – proszę podać nazwę organizacji

a następnie przejść do pytania 12 ..............................................................................................

 Inna osoba – proszę określić ....................................................................................................

W jakim rejonie Pan/Pani mieszka?
Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi.
 Surrey Downs

 Sutton

 Merton

 Inny rejon

 Wolę nie udzielać odpowiedzi

Jesteśmy świadomi zalet wynikających 
z różnorodności i promujemy je oraz 
i pragniemy traktować wszystkich 
z szacunkiem, bez względu na wiek, 
niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, 
ciążę i macierzyństwo, rasę, religię albo 
przekonania czy orientację seksualną. 
Aby mieć pewność, że nasze świadczenia 
zostały zaprojektowane z myślą o osobach, 
którym służymy, prosimy o wypełnienie 
krótkiej części dotyczącej monitorowania 
poniżej. Informacje na Pana/Pani temat 

będą wykorzystywane przez nas i spółkę  
ORS wyłącznie na potrzeby tych konsultacji.  
Nie będziemy przechowywać danych 
osobowych umożliwiających ustalenie Pana/
Pani tożsamości przez okres dłuższy niż jeden rok 
od momentu podjęcia ostatecznych decyzji. 
Będziemy przestrzegać wszystkich przepisów 
prawa o ochronie danych obowiązujących  
na terenie Wielkiej Brytanii, w tym Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych Unii 
Europejskiej (RODO) oraz wewnętrznych 
przepisów prawa Wielkiej Brytanii.

2

Proszę określić swoją płeć.

 Mężczyzna Kobieta Inna Wolę nie udzielać odpowiedzi

4

Czy wskazana wyżej płeć jest taka sama, jak w momencie Pana/Pani urodzenia?
 Tak Nie  Wolę nie udzielać odpowiedzi  

5

 55-64  65-74  75 lub więcej Wolę nie udzielać odpowiedzi  

Ile ma Pan/Pani lat?
 mniej niż 18 18-24  25-34  35-44  45-54

3
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Pochodzenie arabskie

Pochodzenie azjatyckie/Brytyjczyk 
pochodzenia azjatyckiego: 
z Bangladeszu

Pochodzenie azjatyckie/ 
Brytyjczyk pochodzenia  
azjatyckiego: z Chin

Pochodzenie azjatyckie/
Brytyjczyk pochodzenia 
azjatyckiego: z Indii

Pochodzenie azjatyckie/Brytyjczyk 
pochodzenia azjatyckiego: 
z Pakistanu

Pochodzenie azjatyckie/Brytyjczyk 
pochodzenia azjatyckiego: inne

Rasa czarna/Brytyjczyk rasy 
czarnej: z Afryki

Rasa czarna/Brytyjczyk rasy czarnej: 
z Wysp Karaibskich

Rasa czarna/Brytyjczyk rasy 
czarnej: inne

Rasa mieszana: czarna i biała Rasa mieszana: azjatycka i biała

Rasa mieszana: czarna i azjatycka Rasa mieszana: inne

Grupa koczownicza (Traveller): 
Cygan lub Rom

Grupa koczownicza (Traveller): Irish 
Traveller

Rasa biała: Brytyjczyk Rasa biała: Irlandczyk Rasa biała: Europejczyk

Inna rasa lub inne pochodzenie etniczne, proszę określić ............................... Wolę nie udzielać  
odpowiedzi
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Czy obecnie jest Pani w ciąży albo rodziła Pani w ostatnim roku?
 Tak Nie  Nie dotyczy  Wolę nie udzielać odpowiedzi  

6

W przypadku udzielenia odpowiedzi „tak” na pytanie 7, proszę określić z czym związana 
jest ta niepełnosprawność, choroba przewlekła albo to schorzenie.
  Przewlekła choroba albo schorzenie (na przykład nowotwór, zakażenie wirusem HIV, cukrzyca, 

przewlekła choroba serca albo padaczka)

  Problemy ze zdrowiem psychicznym (na przykład depresja, schizofrenia albo zaburzenia 
lękowe)

  Trudności fizyczne albo trudności z poruszaniem się (na przykład trudności z posługiwaniem się 
rękami albo konieczność poruszania się na wózku albo o kulach)

  Trudności w relacjach społecznych albo komunikacji (na przykład zaburzenia mowy i języka, 
zespół Aspergera albo inne zaburzenie ze spektrum autyzmu)

 Określone trudności z uczeniem się (na przykład dysleksja, dyspraksja albo ADHD)

 Jestem osobą niewidomą albo słabowidzącą

 Jestem osobą głuchą albo niedosłyszącą

  Niepełnosprawność, choroba, niepełnosprawność intelektualna albo trudności z uczeniem się  
niewymienione powyżej

 Wolę nie udzielać odpowiedzi

8

Czy cierpi Pan/Pani z powodu niepełnosprawności, choroby przewlekłej albo schorzenia?
 Tak Nie  Wolę nie udzielać odpowiedzi  

7

Które z określeń najlepiej opisuje Pana/Pani rasę albo pochodzenie etniczne?9

Podanie kodu pocztowego nie jest obowiązkowe, ale w ten sposób możemy łatwiej 
upewnić się, że otrzymujemy opinie osób z okolic Surrey Downs, Sutton i Merton. 
Pomoże nam to również rozumieć, czy różnice w odpowiedziach udzielonych 
w ramach kwestionariusza są związane z lokalizacją geograficzną.

Jaki jest Pana/Pani pełny kod pocztowy?12

Jaką religię Pan/Pani wyznaje?
 Buddyzm Chrześcijaństwo Hinduizm Judaizm Muzułmanizm

 Sikhizm Inną religię  Nie wyznaję żadnej religii    

 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

Które z następujących określeń najlepiej opisuje Pana/Pani orientację seksualną?
 Aseksualność  Biseksualność Gej lub lesbijka  Heteroseksualność

 Inne  Wolę nie udzielać odpowiedzi 

10

11

Głos można zabrać na wiele różnych sposobów.

Można zwrócić ten papierowy kwestionariusz spółce Opinion Research Services pod 
adresem FREEPOST SS1018, PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL.

Można przyjść na jedno z organizowanych w okolicy spotkań konsultacyjnych i wyrazić swoje 
zdanie.

Można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres hello@improvinghealthcaretogether.org.uk.

Można wysłać nam wiadomość na Twitterze (@IHTogether) albo odwiedzić naszą stronę na 
Facebooku (@ImprovingHealthcareTogether).

Można napisać do nas na adres Opinion Research Services, FREEPOST SS1018, PO Box 530, 
Swansea, SA1 1ZL.

Można skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 02038 800 271.

Można wysyłać do nas wiadomość tekstową na numer 07500 063191.

Jeżeli Pan/Pani albo osoba, którą Pan/Pani zna nie jest w stanie przeczytać tego 
dokumentu, prosimy skontaktować się z nami pod adresem e-mail:  
hello@improvinghealthcaretogether.org.uk lub telefonicznie pod numerem  
02038 800 271; dołożymy wszelkich starań, aby przekazać informacje  
w odpowiednim formacie albo języku.

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk02038 800 271

02038 800 271

02038 800 271.



Pochodzenie arabskie

Pochodzenie azjatyckie/Brytyjczyk 
pochodzenia azjatyckiego: 
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Pochodzenie azjatyckie/ 
Brytyjczyk pochodzenia  
azjatyckiego: z Chin

Pochodzenie azjatyckie/
Brytyjczyk pochodzenia 
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Pochodzenie azjatyckie/Brytyjczyk 
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z Pakistanu

Pochodzenie azjatyckie/Brytyjczyk 
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Grupa koczownicza (Traveller): 
Cygan lub Rom

Grupa koczownicza (Traveller): Irish 
Traveller

Rasa biała: Brytyjczyk Rasa biała: Irlandczyk Rasa biała: Europejczyk

Inna rasa lub inne pochodzenie etniczne, proszę określić ............................... Wolę nie udzielać  
odpowiedzi

13Kwestionariusz dotyczący konsultacjiWspólne doskonalenie opieki zdrowotnej w latach 2020–203012 Wspólne doskonalenie opieki zdrowotnej w latach 2020–2030 Kwestionariusz dotyczący konsultacji

Czy obecnie jest Pani w ciąży albo rodziła Pani w ostatnim roku?
 Tak Nie  Nie dotyczy  Wolę nie udzielać odpowiedzi  

6

W przypadku udzielenia odpowiedzi „tak” na pytanie 7, proszę określić z czym związana 
jest ta niepełnosprawność, choroba przewlekła albo to schorzenie.
  Przewlekła choroba albo schorzenie (na przykład nowotwór, zakażenie wirusem HIV, cukrzyca, 

przewlekła choroba serca albo padaczka)

  Problemy ze zdrowiem psychicznym (na przykład depresja, schizofrenia albo zaburzenia 
lękowe)

  Trudności fizyczne albo trudności z poruszaniem się (na przykład trudności z posługiwaniem się 
rękami albo konieczność poruszania się na wózku albo o kulach)

  Trudności w relacjach społecznych albo komunikacji (na przykład zaburzenia mowy i języka, 
zespół Aspergera albo inne zaburzenie ze spektrum autyzmu)

 Określone trudności z uczeniem się (na przykład dysleksja, dyspraksja albo ADHD)

 Jestem osobą niewidomą albo słabowidzącą

 Jestem osobą głuchą albo niedosłyszącą

  Niepełnosprawność, choroba, niepełnosprawność intelektualna albo trudności z uczeniem się  
niewymienione powyżej

 Wolę nie udzielać odpowiedzi

8

Czy cierpi Pan/Pani z powodu niepełnosprawności, choroby przewlekłej albo schorzenia?
 Tak Nie  Wolę nie udzielać odpowiedzi  

7

Które z określeń najlepiej opisuje Pana/Pani rasę albo pochodzenie etniczne?9

Podanie kodu pocztowego nie jest obowiązkowe, ale w ten sposób możemy łatwiej 
upewnić się, że otrzymujemy opinie osób z okolic Surrey Downs, Sutton i Merton. 
Pomoże nam to również rozumieć, czy różnice w odpowiedziach udzielonych 
w ramach kwestionariusza są związane z lokalizacją geograficzną.

Jaki jest Pana/Pani pełny kod pocztowy?12

Jaką religię Pan/Pani wyznaje?
 Buddyzm Chrześcijaństwo Hinduizm Judaizm Muzułmanizm

 Sikhizm Inną religię  Nie wyznaję żadnej religii    

 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

Które z następujących określeń najlepiej opisuje Pana/Pani orientację seksualną?
 Aseksualność  Biseksualność Gej lub lesbijka  Heteroseksualność

 Inne  Wolę nie udzielać odpowiedzi 

10

11

Głos można zabrać na wiele różnych sposobów.

Można zwrócić ten papierowy kwestionariusz spółce Opinion Research Services pod 
adresem FREEPOST SS1018, PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL.

Można przyjść na jedno z organizowanych w okolicy spotkań konsultacyjnych i wyrazić swoje 
zdanie.

Można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres hello@improvinghealthcaretogether.org.uk.

Można wysłać nam wiadomość na Twitterze (@IHTogether) albo odwiedzić naszą stronę na 
Facebooku (@ImprovingHealthcareTogether).

Można napisać do nas na adres Opinion Research Services, FREEPOST SS1018, PO Box 530, 
Swansea, SA1 1ZL.

Można skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 02038 800 271.

Można wysyłać do nas wiadomość tekstową na numer 07500 063191.

Jeżeli Pan/Pani albo osoba, którą Pan/Pani zna nie jest w stanie przeczytać tego 
dokumentu, prosimy skontaktować się z nami pod adresem e-mail:  
hello@improvinghealthcaretogether.org.uk lub telefonicznie pod numerem  
02038 800 271; dołożymy wszelkich starań, aby przekazać informacje  
w odpowiednim formacie albo języku.

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk02038 800 271

02038 800 271

02038 800 271.



Wspólne  
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opieki zdrowotnej 
w latach  

2020–2030

? ?

Proszę wysłać kwestionariusz na adres:

Opinion Research Services, FREEPOST SS1018,  
PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL.

Termin zakończenia konsultacji to  
środa, 1 kwietnia 2020 r.
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