
 

Обществено допитване за бъдещето на здравен център 
„Ийстборн стейшън“ 

 
Какво представлява здравен център „Ийстборн стейшън“? 
 
Здравен център „Ийстборн стейшън“ се състои от четири кабинета за 
консултация/лечение и се намира на железопътната гара в Ийстборн. Той предлага 
две услуги: 
 

• Услуга, за която не е необходимо предварително запазване на час, при която се 
предлага лечение, информация и съвети за редица леки заболявания и 
наранявания от 08:00 до 20:00 ч. седем дни в седмицата. Няма нужда 
предварително да запазвате час или да се регистрирате при личен лекар, за да 
използвате услугата. 

• „Традиционна“ лекарска поликлиника с 3 351 регистрирани пациента. 
 
Защо предлагаме промени? 
 
За да подпомогнем Дългосрочния план на Националната здравна служба (NHS), ние 
подобряваме услугите на местно ниво, за да гарантираме, че хората имат достъп до 
подходящите здравни услуги и социални грижи, когато и където се нуждаят от тях. В 
резултат на това сега хората имат достъп до: 

 
По-добър достъп до часове при лични лекари  
Вече можете да се срещнете с личен лекар, медицинска сестра или друг 
здравен специалист от 18:30 до 20:30 ч. през делничните дни, от 08:00 до 14:00 
ч. в събота и от 09:00 до 13:00 ч. в неделя и официалните празнични дни. 

 
NHS 111 
Със своята линия, дежурна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, през 
всеки ден от годината, NHS 111 разполага с напълно обучени лица за поемане 
на обаждания, включително здравни експерти, които могат да преценят 
симптомите на хората на момента. 

 
Центрове за спешно лечение 
Вече имаме Центрове за спешно лечение в болница „Ийстборн дистрикт 
генерал“ и болница „Конкест“ в Хейстингс. Нашите Центрове за спешно лечение 
са отворени минимум 12 часа на ден, всеки ден от седмицата (включително 
официалните празнични дни). Те предлагат здравни услуги без предварително 
запазване на час и от пролетта на 2020 г. можете да получите час за преглед в 
Центровете за спешно лечение чрез линията NHS111. Целта на Центровете за 
спешно лечение е да диагностицират и лекуват онези пациенти, които 
посещават Бърза помощ и имат леки наранявания или заболявания, като 
например, навяхвания и изкълчвания, съмнения за счупени крайници, 
инфекция на ушите и гърлото и заболявания с висока температура при 
възрастни и деца, които наложително трябва да бъдат прегледани в същия ден. 

 
 
 



Настоящо ползване на центъра, за който не се изисква предварително запазване на 
час 
 
Разгледахме защо хората използват услугата, за която не е необходимо предварително 
запазване на час, в здравния център „Ийстборн стейшън“. Анализирахме три различни 
дни през 2018 г. - сряда, събота и един официален празничен ден. През тези дни са 
прегледани общо 192 души. Това показа, че хората използват услугата за не-спешни 
здравни проблеми, които могат да бъдат поети от други услуги, които вече са налични 
наблизо в центъра на града, например: 

• Други лекарски поликлиники в центъра на града, които предлагат прегледи 
вечер, през почивните дни и официалните празнични дни за местно 
регистрирани пациенти  

• Аптеки 

• Други служби, включително служби за хора с психични проблеми, служби за 
хора със зависимост към наркотици и алкохол и служби за бездомни хора 

 
NHS се ангажира да осигури най-доброто за парите на данъкоплатците и един от 
начините за това е да се избегне предоставянето на дублиращи се услуги, които вече 
са налични в местната област. Поради тази причина сега правим допитване относно 
предложението за закриване на здравен център „Ийстборн стейшън“. Първоначално 
допитването трябваше да протече от 3 февруари до 30 април, но сега е удължено до 14 
септември (вж. по-долу). 

Ако след него се вземе решение за затваряне на здравен център „Ийстборн стейшън“, 
ние ще използваме съществуващото финансиране от тази услуга, за да инвестираме в 
други местни здравни служби и да подпомогнем общността. 

 
Фактори, които досега са повлияли на нашето мнение  
 
След като разгледахме редица фактори, включително наличието на други услуги в 
местната област и коментарите, получена чрез ангажиращ процес, ние провеждаме 
допитване относно предложението за закриване на здравен център „Ийстборн 
стейшън“. Това са нашите причини. 

 
Разгледахме националната ситуация... В цялата страна хората казват, че 
намират броя на услугите на Националната здравна служба (NHS) за объркващи. 
Дългосрочният план на Националната здравна служба (NHS), публикуван през 
януари 2019 г., говори за необходимостта от модернизиране и оптимизиране на 
услугите, така че хората да могат лесно да преценят и да се информират кои 
услуги са подходящи за тях, независимо къде се намират в страната. Имаме 
национална и местна стратегия за създаване на нови модели за спешна помощ, 
за да се намали объркването и да се преразгледа какви услуги вече съществуват 
с цел избягване на дублирането. 

 
Разгледахме местната ситуация... Услугите в здравен център „Ийстборн 
стейшън“ се дублират с редица други услуги, предлагани на местно ниво, 
особено подобрения достъп до часове при лични лекари (вж. страница 5). В 
нашите местни болници предлагаме услугата NHS 111 и Центрове за спешно 
лечение. Последната ни актуална информация сочи, че ползването на 



медицински центрове в Ийстборн, за които не се изисква предварително 
запазен час, намалява, като все по-малко хора използват тази услуга. 

 
Разгледахме финансовата ситуация...– Подобно на много други области в 
цялата страна, ние сме изправени пред значителни финансови 
предизвикателства, а търсенето на здравни услуги и социални грижи се 
увеличава. Наше задължение е да харчим парите отговорно. Установихме, че 
услугата, за която не е необходимо предварително запазване на час, се 
използва главно от хора, които трябва да посетят личен лекар или друг здравен 
специалист. Вече има широк спектър от услуги за обща медицинска помощ и 
обществени грижи, предлагани на местно ниво, които ще продължат да бъдат 
достъпни за хората, използващи услугата, за която не е необходимо 
предварително запазване на час, в здравен център „Ийстборн стейшън“ - тоест 
дублирането на услуги не е най-доброто използване на нашите пари и ресурси. 

 
Разговаряхме с хора, които понастоящем вероятно ползват услугата... 
Разговаряхме лично с широк кръг хора за услугата, за която не е необходимо 
предварително запазване на час, по време на събития и срещи, както и онлайн 
чрез нашето проучване. Събрахме и коментари от социалните медии. Хората ни 
казаха колко ценят нашите здравни услуги, но голяма част не знаеха за другите 
услуги, които се предлагат на местно ниво, като например подобрения достъп 
до часове за прегледи при лични лекари. В допълнение проведохме Оценка на 
принципа за равенство и как влияе върху здравеопазването, за да установим 
какво е въздействието върху по-уязвимите хора. 

 
Разговаряхме с местни партньори... Помолихме за принос от нашите местни 
лични лекари и други здравни организации, да ни помогнат да преразгледаме и 
оформим нашето предложение. 

 
Предпочитаният от нас вариант 
 
В резултат на това, след като разгледахме всички събрани до момента доказателства, 
сега провеждаме допитване относно предпочитания от нас вариант: 

 
• Закриване на услугата, за която не е необходимо предварително запазване на 

час, в Ийстборн. 
• Пренасочване на регистрираните пациенти към близко разположените 

лекарски поликлиники 
• Гарантиране, че пациентите, които се нуждаят от грижи по обслужване на рани, 

ще получават подкрепа за достъп до нужните услуги в цял Ийстборн, особено 
през почивните дни 

• Въвеждане на временна услуга в центъра с цел ориентация за  предлаганите 
услуги, за да се помогне на пациентите да получат достъп до подходящите за 
тях услуги  

• Допитване дали е възможно персоналът, който понастоящем работи в здравен 
център „Ийстборн стейшън“, да работи в други местни служби, за да се избегне 
загубата на кадри с умения и ценен опит  

• Разработване на програма за комуникация и съдействие, за подпомагане на 
пациентите да се информират какви местни услуги се предлагат, къде се 
намират те, кога са достъпни и как да получат достъп до тях 

 



 

Това е Вашата възможност да ни кажете какво мислите за предпочитания от нас 
вариант. Допитването и анкетата стартираха на 3 февруари, но трябваше да бъдат 
временно отложени на 30 март поради пандемията от Covid-19. Допитването се 
възобнови на 3 август и ще продължи още 42 дни, завършвайки на 14 септември 2020 
г. Предоставените от Вас коментари, заедно с всички събрани до момента 
доказателства., ще бъдат разгледани преди да бъде взето решение. 

 
 

Въпрос 1 

След като получихте информацията по допитването, до каква степен сте 
съгласни или не сте съгласни с предпочитания от нас вариант за затваряне на 
здравен център „Ийстборн стейшън“, който посочихме? 

 
 Въобще не съм съгласен/съгласна 
 Склонен/склонна съм да не се съглася 
 Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна 
 Склонен/склонна съм да се съглася 
 Изцяло съм съгласен/съгласна 
 Не знам 

 
Моля, обяснете причините за Вашия отговор. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Въпрос 2 
След като получихте информацията за документа по допитването, считате ли, че 
има нещо по предпочитания от нас вариант, което ще окаже негативно 
въздействие върху Вас или други хора? 
 

 Да  
 Не  
 Не знам 

 
Моля, обяснете причините за Вашия отговор. 
 

 
 
 
 

 

 



 
Въпрос 3 
След като получихте информацията по допитването, считате ли, че сме 
пропуснали нещо в своя анализ и предположения по предпочитания от нас вариант?  
 

 Да  
 Не  
 Не знам 

 
Ако отговорът е „Да“, моля, кажете ни какво сме пропуснали 
 
 
 
 
 

 
 
Въпрос 4 
Според Вас съществуват ли други варианти, които трябва да обмислим?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Въпрос 5 
На какво основание попълвате този въпросник? (Моля, отбележете всичко 
приложимо) 
 

 Ползвах центъра през последните 12 месеца 
 Грижа се за лице, което е ползвало центъра през последните 12 месеца  
 Аз съм регистриран пациент в здравен център „Ийстборн стейшън“ 
 Аз съм регистриран пациент в друга лекарска поликлиника в Ийстборн 
 Работя в местния доброволчески сектор  
 Друго, например предоставяне на отговори от името на организация (моля, 

посочете данни) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Въпрос 6 
Как можем по-добре да информираме Вас и други местни жители за обхвата от 
услуги, които се предлагат и начините за достъп до тях? (Моля, отбележете 
всичко приложимо) 

 По интернет 
 Twitter 
 Instagram 
 Facebook 
 Брошура 
 Плакат 
 Местен вестник 
 Местно радио  
 Беседи на местно ниво 
 Поставяне на информация на лекарските табла за известия 
 Поставяне на информация в местни болници 
 Друго (моля, уточнете) ………………………………………………………………. 

 
 

Въпроси за Вас 
НЗС има за дълг да насърчава равенството и иска да гарантира, че всички части на 
общността са включени в допитването. Тези въпроси не са задължителни. Всички 
отговори на допитването ще бъдат взети под внимание при вземане на решения, 
независимо дали сте попълнили този раздел. 

 

Въпрос 7 
Каква е Вашата възраст?  
 

• ___ години 

• Предпочитам да не отговарям  

 
Въпрос 8 
Какъв е Вашият пол? (моля, отбележете само едно квадратче) 
 

 Мъжки  
 Женски  
 Друг (моля, уточнете) …………………………… 
 Предпочитам да не отговарям  

 
Въпрос 9 
Определяте ли се с пола, с който сте роден/родена? При транссексуалните хора, 
полът, с който са родени, не е същият като тяхното собствено възприемане за 
пол. (Моля, отбележете само едно квадратче) 

 
 Да  
 Не  



 Предпочитам да не отговарям  

Въпрос 10 
Как бихте определили своя етнос? (Моля, отбележете само едно квадратче) 
 

 Арабски  
 Азиатски/ британски азиатски: Бангладешки  
 Азиатски/ британски азиатски: Китайски  
 Азиатски/ британски азиатски: Индийски 
 Азиатски/ британски азиатски: Пакистански   
 Азиатски/ британски азиатски: Друго (моля, уточнете) ………………………….. 
 Чернокож/британски чернокож: африкански чернокож/ британски чернокож: 

Карибски 
 Чернокож/британски чернокож: Друго (моля, уточнете)……………………………. 
 Смесен: Азиатски и европеиден  
 Смесен: Африкански чернокож и европеиден 
 Смесен: Карибски чернокож и европеиден  
 Смесен: Друго (моля, уточнете) ……………………………………………….. 
 Европеиден: Английски/ Уелски/ Шотландски/ Северноирландски/ Британски 
 Европеиден: Цигански или Ирландски номади  
 Европеиден: Друго (моля, уточнете) …………………………………………………. 
 Друга етническа група (моля, уточнете) …………………………………. 
 Предпочитам да не отговарям  

 
Въпрос 11 
Кое от следното изброено най-точно описва Вашата сексуална ориентация? (Моля, 
отбележете само едно квадратче) 
 

 Хетеросексуален/хетеросексуална  
 Лесбийка/хомосексуална жена  
 Хомосексуален мъж 
 Бисексуален/бисексуална  
 Друго (моля, уточнете) …………………………………….. 
 Предпочитам да не отговарям  

 
Въпрос 12 
Какви са Вашите религиозни вярвания? (Моля, отбележете само едно квадратче) 
 

 Будист/будистка 
 Християнин/християнка 
 Хиндуист/хиндуистка 
 Джайнист/джайнистка  
 Евреин/еврейка 
 Мюсюлманин/мюсюлманка 
 Езичник/езичничка   
 Сикх   
 Агностик/агностичка  
 Атеист/атеистка 
 Друго (моля, уточнете) …………………………………. 
 Нямам конкретни религиозни вярвания  



 Предпочитам да не отговарям  
 

Въпрос 13 
Каква е първата част от Вашия пощенски код? (Това ще ни помогне да разберем 
мненията в други райони и няма да се използва с цел установяване на Вашата 
самоличност) 
  
        ……………………………. 

 Предпочитам да не отговарям  

 
Въпрос 14 
Вашите ежедневни рутинни действия ограничени ли са поради здравословен 
проблем или увреждане, с досегашна или очаквана продължителност минимум 12 
месеца? (Моля, отбележете само едно квадратче) 
 

 Да, малко 
 Да, много 
 Не  
 Предпочитам да не отговарям  

 
Въпрос 15 
Ако отговорът е „Да“, моля, посочете вида на увреждането. (Моля, отбележете 
всичко приложимо) 
 

 Физическо увреждане; Сетивно увреждане; Когнитивно 
увреждане/затруднение 

 Отдавнашно заболяване 
 Психично заболяване 
 Аутистичен спектър 
 Друго състояние, свързано с развитието 
 Друго (моля, уточнете) ……………………………………………… 
 Предпочитам да не отговарям  

 
Въпрос 16 
Полагате ли грижи за друго лице? Полагащото грижи лице предоставя неплатена 
помощ на роднини или приятели, които са болни, с крехко здраве, с увреждане, с 
психично заболяване или злоупотребяват с вещества. (Моля, отбележете само 
едно квадратче) 
 

 Да  
 Не  
 Предпочитам да не отговарям  

 
 
 
 
 
 



Въпрос 17 
Ако полагате грижи за друго лице, грижите ли се за ...? (Моля, отбележете всичко 
приложимо) 
 

 Родител  
 Партньор(ка)/ съпруг(а) 
 Дете със специални потребности 
 Приятел  
 Друг семеен роднина  
 Друго (моля, уточнете) …………………………………………… 
 Предпочитам да не отговарям  

 
Въпрос 18 
Сега бременна ли сте или родила ли сте през изминалата една година? (Моля, 
отбележете само едно квадратче) 
 

 Да  
 Не  
 Не е приложимо 
 Предпочитам да не отговарям  

 

Въпрос 19 
Към момента служите ли, или служили ли сте преди, в Британските въоръжени 
сили? (Моля, отбележете само едно квадратче) 
 

 Да  
 Не  
 Предпочитам да не отговарям  

 

Въпрос 20 
Близък член на Вашето семейство сега служи ли, или служил ли е преди, в 
Британските въоръжени сили? (Моля, отбележете само едно квадратче) 
 

 Да  
 Не  
 Предпочитам да не отговарям  

 
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните тази анкета. Моля, предайте лично в 

здравен център „Ийстборн стейшън“, изпратете по пощата до адрес RTUZ-ECYG-ERRK, 

Attn Antonia Bennett, Brighton and Hove Clinical Commissioning Group, Hove Town Hall, Norton 

Road, Hove, BN3 4AH, или сканирайте/снимайте и изпратете по имейл до esxccg.contactus-

eastsussexccg@nhs.net  

mailto:esxccg.contactus-eastsussexccg@nhs.net
mailto:esxccg.contactus-eastsussexccg@nhs.net

