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Pochwały  

Uwagi  

Problemy  

Skargi 
 

W szpitalu Medway Hospital 
bardzo staramy się, aby zapewnić 

najwyższy standard opieki i 
ustawicznie poszukujemy 

sposobów podnoszenia poziomu 
naszych usług. 

Jeśli chcesz przedstawić 
pochwałę, uwagę, problem lub 

skargę, jesteśmy tutaj, aby Ci w 
tym pomóc. 

 

 iedy pojawił się problem  

 gdzie pojawił się problem. 

 

Jeśli chcesz złożyć skargę w imieniu 

pacjenta, abyśmy mogli spełnić wymogi 

Ustawy o ochronie danych z 1998 roku, 

potrzebujemy jego pisemnej zgody, zanim 

odpowiemy, opierając się na jego danych 

medycznych. 

 

Jeśli inne organizacje uczestniczyły w 

świadczeniu opieki nad Tobą, musimy 

skontaktować się z nimi w toku naszego 

dochodzenia. Abyśmy mogli to zrobić, 

potrzebujemy Twojej zgody. 

 

Co dzieje się potem? 

Twoja skarga zostanie zarejestrowana, co 

zostanie potwierdzone przez członka 

Zespołu ds. Skarg. Następnie ktoś z 

personelu skontaktuje się z Tobą w ciągu 5 

dni roboczych, aby omówić skargę. 

 

Dążymy do tego, aby dochodzenie trwało nie 

dłużej niż 30 dni roboczych. Jednak w 

niektórych okolicznościach może to trwać 

dłużej. Oczywiście będziemy informować Cię 

na bieżąco o postępie prac. 

 

Jak podczas składania skargi uzyskać 
pomoc z niezależnego źródła? 
 
Jeśli przy składaniu skargi chcesz uzyskać 

pomoc z niezależnego źródła, możesz 

skontaktować się z SEAP (Support, 

Empower, Advocate, Promote). Organizacja 

ta reprezentuje pacjentów przy składaniu 

skarg dotyczących opieki zdrowotnej i 

Usługi świadczone przez SEAP są bezpłatne, 
a dane kontaktowe organizacji to: 
 
Tel.: 0300 3435715 
E-mail: info@seap.org.uk or 
 medway@seap.org.uk 
Adres: Seap Advocacy 
 Po Box 375 
 Hastings 
 TN34 9HU 
 

Fundusz dąży do świadczenia usług opieki 

zdrowotnej i leczenia na bardzo wysokim 

poziomie w przypadku każdego pacjenta, ale 

czasami, gdy nam się to nie udało w 

stosunku do Ciebie lub Twojej rodziny, 

będziemy bardzo wdzięczni za zgłoszenie 

nam tego faktu. Twoje uwagi umożliwią nam 

poprawienie naszych usług. 
 

Jeśli angielski nie jest Twoim językiem 
ojczystym i potrzebujesz pomocy tłumacza, 

poinformuj o tym członka zespołu, który udzieli 
Ci pomocy w tym zakresie. 

 
 
 
 

Od października 2016 roku Medway Maritime 
Hospital będzie strefą wolną od dymu 
papierosowego. Palenie tytoniu będzie 

zabronione we wszystkich budynkach, na 
całym terenie i na wszystkich parkingach 

należących do Funduszu. Dzięki temu szpital 
stanie się lepszym miejscem do pracy i 
lepszym miejscem do leczenia naszych 

pacjentów. 
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Trzeba to omówić 
 
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, obawy lub 
skargi dotyczące leczenia lub udzielanej 
Ci opieki, najlepiej zajmij się nimi od razu. 
 
Jeśli jesteś pacjentem szpitala lub 
odwiedzasz członka rodziny lub 
przyjaciela, najlepiej zwróć się do 
kierownika oddziału lub pielęgniarki 
oddziałowej. 
 
Ich zadaniem jest wysłuchać Cię i 
uzgodnić z Tobą działania, które zostaną 
podjęte, aby rozwiązać wszelkie 
problemy, oraz – jeśli jest taka potrzeba – 
informować Cię na bieżąco o postępach. 
 
Jeśli okaże się, że osoby te nie są w 
stanie wyeliminować problemu, możesz 
poprosić o spotkanie z przełożoną 
pielęgniarek. 
 
Jeśli jesteś pacjentem ambulatoryjnym, 
poproś osobę w recepcji o możliwość 
porozmawiania o swoich problemach z 
osobą znajdującą się wyżej w hierarchii 
służbowej. 
 
Jeśli nie zadowalają Cię powyższe 
działania i chcesz porozmawiać z osobą 
spoza oddziału, poproś o możliwość 
spotkania z naszym zespołem ds. 
poradnictwa i kontaktów z pacjentami 
(ang. Patient Advice and Liaison Service, 
PALS Team).  
 
 
 

 
 

Zespół PALS – zespół ds. poradnictwa i 
kontaktów z pacjentami 
 
Zakres działań: 
 

· doradzanie i udzielanie pomocy 
pacjentom, członkom ich rodzin i 
opiekunom 
· przyjmowanie wyrazów uznania, uwag, 
zgłaszanych problemów i skarg, 
· udzielanie pomocy w rozwiązywaniu 
problemów związanych z naszymi usługami 
· kontaktowanie się z pielęgniarkami i 
innymi członkami personelu w imieniu 
pacjentów 
· doradzanie w sprawie procedury 
zgłaszania skarg. 
 

Jako pacjent, krewny lub opiekun czasami 
możesz potrzebować kogoś, do kogo 
można zwrócić się o pomoc, poradę lub 
wsparcie. Nasze usługi są poufne i 
będziemy Twoim przewodnikiem wśród 
różnych usług dostępnych w systemie 
NHS. 
 

Dzięki wysłuchaniu Twoich uwag możemy 
zmienić nasz sposób działania i ulepszyć 
usługi świadczone na rzecz pacjentów. 
 

Możesz skontaktować się z PALS od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 
9.00 do 17.00: 
 

Tel.: 01634 825004 
E-mail: pals@medway.nhs.uk 
 

Podczas dużego ruchu i poza godzinami 
pracy działa automatyczna sekretarka – 
prosimy o nagranie wiadomości.  
 
 

 
 

Skargi 
(składanie formalnej skargi) 
 
Jeśli sprawa nie została załatwiona zgodnie 
z Twoim życzeniem i chcesz złożyć 
formalną skargę, nasz Zespół ds.  
Skarg może: 
 

· poinformować Cię, z kim należy się 
skontaktować, aby omówić problem 
· doradzić, w jaki sposób najlepiej 
rozwiązać problem – formalnie czy 
nieformalnie 
· doradzić i przedstawić informacje 
dotyczące procedury składania skarg w 
NHS. 
 

Dane kontaktowe działu skarg: 
 

Tel.: 01634 833750 
E-mail: met-tr.complaints@nhs.net 
Adres pocztowy: Complaints 
Department 
Medway NHS Foundation Trust 
 Windmill Road 
 Gillingham 
 Kent 
 ME7 5NY 
 

Odbieramy telefony od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. 
Podczas dużego ruchu działa 
automatyczna sekretarka. 
 

Jakich informacji potrzebuję? 
 

Gdy składasz skargę, pomocne będą dla 
nas następujące informacje: 
 

· imię i nazwisko oraz adres pacjenta 
· data urodzenia pacjenta 

· opis problemu    


