
 
The Patient Experience  

Team  

 
Pochvaly 

Pripomienky  
 Obavy 

Sťažnosti  

  

V nemocnici Medway Hospital 

usilovne pracujeme na 

poskytovaní najvyššieho 

štandardu starostlivosti a neustále 

hľadáme možnosti na zlepšovanie 

našich služieb.   

Ak máte nejakú Pochvalu, 

Pripomienku, Obavu alebo 

 Kedy sa to stalo 

 Kde sa to stalo  

 

Ak sa chcete sťažovať v mene pacienta, 

tak v súlade so zákonom o ochrane 

údajov z roku 1998 musíme najprv dostať 

písomný súhlas pacienta a až potom 

môžeme poskytnúť odpoveď s uvedením 

zdravotných informácií  
 

Ak sú do vašej starostlivosti zapojené aj 

iné organizácie, v rámci vyšetrovania 

musíme kontaktovať aj ich.  Na to 

potrebujeme váš súhlas.  
 

Čo bude nasledovať?  

Vaša sťažnosť bude zaznamenaná, čo 

potvrdí člen tímu na riešenie sťažností.  

Potom vás bude kontaktovať príslušný 

pracovník, aby s vami sťažnosť 

prediskutoval do 5 pracovných dní.  
 

Našim cieľom je ukončiť vyšetrovanie do 

30 pracovných dní.  Za určitých okolností 

to však môže trvať dlhšie. V takom 

prípade vás však budeme priebežne 

informovať. 
 

Získanie nezávislej pomoci pri 

podávaní sťažnosti.   

Ak by ste pri podávaní svojej sťažnosti 

chceli využiť pomoc nezávislého 

advokáta, môžete kontaktovať 

organizáciu SEAP (Support, Empower, 

Advocate, Promote).  Jej advokáti 

zastupujú pacientov pri podávaní 

sťažností týkajúcich sa starostlivosti a 

Je to bezplatná služba a SEAP môžete 

kontaktovať nasledovne: 
 

Telefón – 0300 3435715 

E-mail –   nfo@seap.org.uk or                  

  medway@seap.org.uk 

Adresa: Seap Advocacy       

      Po Box 375  

       Hastings  

       TN34 9HU  
 

Trust sa snaží poskytovať veľmi vysoký 

štandard starostlivosti a úrovne liečby 

všetkým pacientom, ak to však pre vás 

alebo vašu rodinu neurobíme správne, 

budeme veľmi radi, ak nám to oznámite.  

Na základe vašej spätnej väzby celkom 

určite dokážeme pomôcť v budúcnosti 

zmeniť a zlepšiť naše služby  
 

Ak angličtina nie je vašim materinským 

jazykom a chceli by ste pomoc tlmočníka, 

oznámte to členovi tímu a on vám  

dokáže pomôcť.    
 

 

 
 

Nemocnica Medway Maritime Hospital sa od 

októbra 2016 stane nefajčiarskou zónou. 

Fajčenie bude úplne zakázané vo všetkých 

budovách organizácie Trust, na jej pozemkoch 

a parkoviskách. Zabezpečíme tým, že 

nemocnica sa stane lepším miestom na prácu a 

lepším miestom na liečbu našich pacientov. 
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Povedzte to priamo… 

  

Ak máte akékoľvek pripomienky, obavy 

alebo sťažnosti týkajúce sa poskytovanej 

liečby alebo starostlivosti, najlepšie je 

vyjadriť ich okamžite.  

  

Ak ležíte v nemocnici alebo ste navštívili 

člena rodiny alebo priateľa, navrhujeme 

vám, aby ste sa obrátili na vedúceho 

oddelenia alebo službukonajúcu sestru.   

  

Ich úlohou je vypočuť vás a dohodnúť sa s 

vami na spôsobe riešenia akýchkoľvek 

vašich problémov a v prípade potreby vás 

informovať o postupe.    

  

Ak zistíte, že vaše obavy nedokážu 

vyriešiť, môžete sa obrátiť aj na vrchnú 

sestru. 

  

Ak ste u nás ako ambulantný pacient, 

požiadajte personál na recepcii, aby vám 

zabezpečil rozhovor o vašich obavách s 

nadriadeným personálom.  

  

Ak vás vyššie uvedené kroky neuspokoja 

a chcete sa porozprávať s niekým mimo 

oddelenia, porozprávajte sa s niektorým 

členom našej služby Patient Advice and 

Liaison Service (tím PALS – služba pre 

poradenstvo a styk s pacientmi  

 
 
 

 

Tím PALS – služba pre poradenstvo a 

styk s pacientmi  

  

Členovia tímu môžu:  

  

· Radiť pacientom, ich rodinám a 

opatrovníkom a podporovať ich.  

· Vypočuť si vaše pochvaly, pripomienky, 

obavy a sťažnosti.  

· Pomôcť vám vyriešiť problémy, ktoré 

máte s poskytovaním našich služieb.   

· Spojiť sa so sestrami a ostatným 

personálom vo vašom mene. 

· Poradiť vám, ako podať formálnu 

sťažnosť.      

  

Ako pacient, príbuzný alebo opatrovník sa 

občas musíte obrátiť na niekoho so 

žiadosťou o pomoc, radu a podporu.  

Poskytujeme dôverné služby a prevedieme 

vás cez rôzne služby, ktoré poskytuje NHS.  

  

Vypočutím vašich pripomienok môžeme 

zmeniť spôsob, akým sa veci vykonávajú a 

zlepšiť služby pre našich pacientov.   

  

PALS môžete kontaktovať od pondelka do 

piatka, od 09:00 do 17:00 nasledovne:  

  

Telefón –01634 825004 

E-mail –  pals@medway.nhs.uk 

  

Je tam odkazová služba, ktorá sa zapína 

pri veľmi rušnej prevádzke a mimo 

pracovných hodín a jej prostredníctvom 

Sťažnosti 

(podanie formálnej sťažnosti)  

 Ak ste stále nespokojní a chcete podať 

formálnu sťažnosť, náš tím na riešenie 

sťažností vám môže:  
  
· Poradiť, koho kontaktovať kvôli rozhovoru 

o svojich obavách. 

· Poradiť, ako svoje obavy vyriešiť čo 

najlepšie, buď formálne alebo 

neformálne.  

· Ponúknuť radu a informácie o postupoch 

podávania sťažností v NHS.  
  
Oddelenie pre prijímanie sťažností môžete 

kontaktovať nasledovne:  
  
Telefón – 01634 833750  

E-mail –  met-tr.complaints@nhs.net  

Písomne –  Complaints Department  

  Medway NHS Foundation    

  Trust             

  Windmill Road 

  Gillingham 

  Kent  

  ME7 5NY  
  
Pracovná doba operátorov našich liniek je 

takisto od pondelka do piatka od 09:00 do 

17:00. Je tam aj odkazová služba, ktorá sa 

zapína počas rušnej prevádzky.       
  
Aké informácie potrebujem? 
  
Pri podávaní sťažnosti nám pomôže, ak 

uvediete tieto informácie:  
  
· Meno a adresa pacienta.  

· Dátum narodenia pacienta  

· Čo sa stalo 


