
 

Konsultacja publiczna w prawie przyszłości przychodni Eastbourne 
Station Health Centre 
 
Czym jest Eastbourne Station Health Centre? 
 
Przychodnia Eastbourne Station Health Centre składa się z 4 gabinetów 
lekarskich/zabiegowych na stacji kolejowej w Eastbourne. Przychodnia oferuje 2 usługi: 
 

• Poradnia bez zapisów (ang. walk-in service) oferująca zabiegi, informacje i porady w 
sprawie szeregu drobnych dolegliwości i urazów w godz. 8.00-20.00 7 dni w 
tygodniu. Aby skorzystać z usług przychodni, nie ma potrzeby umawiania się na 
wizytę i nie trzeba być zarejestrowanym u lekarza pierwszego kontaktu (ang. GP). 

• „Tradycyjna” przychodnia lekarza pierwszego kontaktu (ang. GP practice), w której 
zarejestrowanych jest 3351 pacjentów. 

 
Dlaczego proponujemy zmiany? 
 
Aby wesprzeć długoterminowy plan dla NHS, doskonalimy lokalne usługi, aby zapewnić 
mieszkańcom dostęp do odpowiednich dla nich usług zdrowotnych i opiekuńczych tam, 
gdzie są one potrzebne i wtedy, kiedy są potrzebne. W rezultacie mieszkańcy mają teraz: 
 

Lepszy dostęp do wizyt u lekarza pierwszego kontaktu 
Obecnie można być przyjętym przez lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę lub 
innego pracownika służby zdrowia w godzinach 18.30-20.30 w dni powszednie, 8.00-
14.00 w soboty oraz 9.00-13.00 w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (ang. 
bank holidays). 

 
NHS 111 
Infolinia NHS 111 - dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok - jest 
obsługiwana przez w pełni wyszkolony personel, w tym ekspertów opieki medycznej, 
którzy mogą ocenić objawy pacjenta podczas rozmowy.  

 
Ośrodki pomocy doraźnej (ang. Urgent Treatment Centres) 
Obecnie mamy ośrodki pomocy doraźnej w rejonowym szpitalu ogólnym Eastbourne 
District General Hospital 
i szpitalu Conquest Hospital w Hastings. Nasze ośrodki pomocy doraźnej są czynne co 
najmniej 12 godzin dziennie, w każdy dzień tygodnia (w tym w dni ustawowo wolne 
od pracy). Oferują one wizyty bez zapisów, a od wiosny 2020 r. do ośrodka pomocy 
doraźnej można zarejestrować się za pośrednictwem infolinii NHS 111. Celem 
ośrodków pomocy doraźnej jest diagnozowanie i leczenie pacjentów zgłaszających 
się do szpitalnych oddziałów ratunkowych (ang. A&E), którzy mają drobne urazy i 
dolegliwości takie jak urazy z naderwaniem więzadeł i uszkodzenia powysiłkowe, 
podejrzenie złamania kończyny, infekcje uszu i gardła oraz choroby z podwyższoną 
temperaturą u osób dorosłych i dzieci, które rzeczywiście powinny być przyjęte tego 
samego dnia. 

 
 
Obecne korzystanie z przychodni bez zapisów 
 
Sprawdziliśmy, w jakich celach pacjenci korzystają z przychodni bez zapisów w Eastbourne 
Station Health Centre. Przeanalizowaliśmy korzystanie z przychodni w 3 różne dni w 2018 r. - 



w środę, w sobotę i jeden dzień ustawowo wolny od pracy. W ciągu tych 3 dni przyjęto 
łącznie 192 osoby. 
Analiza wykazała, że pacjenci korzystają z przychodni bez zapisów w sprawie nienaglących 
problemów zdrowotnych z zakresu opieki podstawowej, którymi mogłyby się zająć inne 
placówki, które są już dostępne w centrum miasta, na przykład: 
 

• Inne przychodnie lekarza pierwszego kontaktu w centrum miasta, które oferują 
wizyty wieczorem, w weekendy i/lub dni ustawowo wolne od pracy dla pacjentów 
zarejestrowanych w lokalnych ośrodkach 

• Lokalne apteki 

• Inne ośrodki, w tym poradnie zdrowia psychicznego, poradnie leczenia uzależnień i 
usługi dla osób bezdomnych 

 
Powszechna Służba Zdrowia (NHS) dba o to, aby jak najefektywniej wykorzystywać pieniądze 
podatników., a jednym ze sposobów na to jest unikanie duplikacji usług, które są już 
dostępne w okolicy. Z tego powodu organizujemy obecnie konsultację w sprawie propozycji 
zamknięcia przychodni Eastbourne Station Health Centre. Konsultacja początkowo miała się 
odbyć w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia, ale została przedłużona do 14 września [patrz 
niżej]. 
 
Jeżeli po zakończeniu konsultacji zostanie podjęta decyzja o zamknięciu przychodni 
Eastbourne Station Health Centre, zainwestujemy środki przeznaczane obecnie na 
prowadzenie przychodni bez zapisów w inne lokalne usługi zdrowotne, aby wesprzeć 
społeczność lokalną. 
 
Czynniki, które miały dotychczas wpływ na nasz sposób myślenia 
 
Po rozważeniu szeregu czynników, w tym dostępności innych usług w okolicy oraz opinii 
otrzymanych w procesie zaangażowania interesariuszy, organizujemy konsultację w sprawie 
propozycji zamknięcia przychodni bez zapisów w Eastbourne Station Health 
Centre. Oto nasze uzasadnienie. 
 

Przyjrzeliśmy się sytuacji w skali kraju... Pacjenci w skali kraju stwierdzili, że są 
zdezorientowani z powodu dużej liczby placówek NHS. W długoterminowym planie 
dla NHS opublikowanym w styczniu 2019 r. jest mowa o potrzebie modernizacji i 
usprawnienia usług, aby pacjenci łatwo mogli wybrać odpowiednie dla siebie usługi, 
niezależnie od rejonu kraju. Mamy krajową i lokalną strategię utworzenia nowych 
modeli pomocy doraźnej, aby ograniczyć dezorientację, a także dokonać przeglądu 
istniejących usług, aby uniknąć ich powielania. 

 
Przyjrzeliśmy się sytuacji w skali społeczności lokalnej... Usługi w przychodni 
Eastbourne Station Health Centre są obecnie powielane w szeregu innych lokalnych 
placówek, szczególnie łatwiej dostępne wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (patrz 
str. 5). W lokalnych szpitalach mamy usługi NHS 111 i ośrodki pomocy doraźnej. Z 
najnowszych uzyskanych przez nas informacji wynika, że zapotrzebowanie na wizyty 
bez zapisów w Eastbourne spada i coraz mniej osób z nich korzysta. 

 
Przyjrzeliśmy się sytuacji finansowej... Podobnie jak wiele innych rejonów kraju 
borykamy się z poważnymi problemami finansowymi, a zapotrzebowanie na usługi 
zdrowotne i opiekuńcze wzrasta. Naszym obowiązkiem jest wydawanie środków 
finansowych w sposób odpowiedzialny. Stwierdziliśmy, że z przychodni bez zapisów 
korzystają głównie osoby, które potrzebują wizyty u lekarza pierwszego kontaktu lub 



innego pracownika służby zdrowia. Lokalnie dostępny jest już szeroki zakres usług 
lekarzy pierwszego kontaktu i opieki środowiskowej, które nadal będą dostępne dla 
osób, które korzystają z przychodni bez zapisów w Eastbourne Station Health Centre. 
W związku z tym powielanie usług nie jest najlepszym sposobem wykorzystania 
naszych środków finansowych i innych zasobów. 

 
Rozmawialiśmy z osobami, które mogą obecnie korzystać z przychodni... 
Rozmawialiśmy o przychodni bez zapisów z wieloma różnymi osobami, osobiście 
podczas imprez i zebrań oraz w formie ankiety online. Zgromadziliśmy również 
komentarze z mediów społecznościowych. Pacjenci powiedzieli nam, jak bardzo 
cenią usługi NHS, ale wiele osób nie wiedziało o innych usługach dostępnych 
lokalnie, między innymi o łatwiejszym dostępie do wizyt u lekarza pierwszego 
kontaktu. Przeprowadziliśmy również ocenę wpływu nierówności w dostępie do 
usług zdrowotnych, aby zbadać ich skutki dla osób bardziej narażonych. 

 
Rozmawialiśmy z lokalnymi partnerami... Poprosiliśmy o opinie lokalnych lekarzy 
pierwszego kontaktu oraz przedstawicieli innych organizacji służby zdrowia, aby 
pomóc nam ukształtować naszą propozycję. 
 

 
Preferowana przez nas opcja 
 
W związku z powyższym, po rozważeniu wszystkich dotąd zgromadzonych informacji 
prowadzimy obecnie konsultację w sprawie preferowanej przez nas opcji: 
 

• Zamknięcie przychodni bez zapisów w Eastbourne 
• Przeniesienie zarejestrowanych pacjentów do pobliskich przychodni lekarza 

pierwszego kontaktu 
• Zapewnienie pacjentom, którzy wymagają opatrzenia ran, dostępu do potrzebnych 

usług w różnych rejonach Eastbourne, szczególnie w weekendy 
• Zorganizowanie tymczasowego punktu informacyjnego w przychodni bez zapisów, 

aby pomóc pacjentom w korzystaniu z odpowiednich usług 
• Sprawdzenie możliwości pracy w innych lokalnych placówkach dla personelu 

pracującego obecnie w Eastbourne Station Health Centre, aby zapobiec 
zaprzepaszczeniu cennych umiejętności i doświadczenia 

• Opracowanie programu komunikacji i zaangażowania, aby pomóc pacjentom 
orientować się, jakie usługi są dostępne lokalnie, gdzie i kiedy są one dostępne oraz 
jak można z nich skorzystać 

 
Mają Państwo okazję, aby podzielić się z nami swoją opinią na temat naszej preferowanej 
opcji. Konsultacja i ankieta rozpoczęły się 3 lutego, ale 30 marca konieczne było ich 
zawieszenie z powodu pandemii Covid-19. Konsultację wznowiono 3 sierpnia na 42 dni. 
Potrwa ona do 14 września 2020 r. Przed podjęciem decyzji rozważone zostaną Państwa 
opinie oraz wszystkie inne zgromadzone dotąd informacje. 
 
 

Pytanie 1 

Po uzyskaniu informacji z zakresu konsultacji w jakim stopniu zgadza się Pan(i) bądź nie 
zgadza z przedstawioną preferowaną przez nas opcją zamknięcia przychodni Eastbourne 
Station Health Centre?  
 

 Zdecydowanie nie zgadzam się 



 Raczej nie zgadzam się 
 Nie mam zdania 
 Raczej zgadzam się 
 Zdecydowanie zgadzam się 
 Nie wiem  

 
Proszę podać uzasadnienie swojej odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pytanie 2 
Po uzyskaniu informacji o dokumencie konsultacji, czy według Pana/Pani jakikolwiek aspekt 
preferowanej przez nas opcji będzie miał dla Pana/Pani lub innych osób negatywne 
konsekwencje? 
 

 Tak  
 Nie  
 Nie wiem 

 
Proszę podać uzasadnienie swojej odpowiedzi 
 

 
 
 
 
Pytanie 3 
Po uzyskaniu informacji z zakresu konsultacji, czy według Pana/Pani pominęliśmy coś w 
naszej ocenie i założeniach dotyczących preferowanej przez nas opcji?  
 

 Tak 
 Nie 
 Nie wiem 

 
Jeśli tak, prosimy wskazać, co pominęliśmy 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
Pytanie 4 
Czy według Pana/Pani powinniśmy wziąć pod uwagę jakieś inne opcje?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pytanie 5 
Na jakiej podstawie wypełnia Pan(i) niniejszy kwestionariusz? (Należy zaznaczyć wszystkie 
pasujące odpowiedzi) 
 

 Korzystałem(-am) z przychodni bez zapisów w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 Opiekuję się kimś, kto korzystał z przychodni bez zapisów w ciągu ostatnich 12 

miesięcy 
 Jestem pacjentem zarejestrowanym w przychodni Eastbourne Station Health Centre 
 Jestem pacjentem zarejestrowanym w innej przychodni lekarza pierwszego kontaktu 

w Eastbourne 
 Pracuję w lokalnym sektorze wolontaryjnym 
 Inne, na przykład odpowiedź w imieniu organizacji (proszę podać szczegóły) 

 

Pytanie 6 
Jak możemy lepiej informować Państwa i innych mieszkańców o dostępnych usługach i jak z 
nich korzystać? (Należy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi) 
 

 Przez internet 
 Twitter 
 Instagram 
 Facebook 
 Ulotki 
 Plakaty 
 Lokalne gazety 
 Lokalne radio 
 Lokalne pogadanki 
 Informacje na tablicy ogłoszeń w przychodni 
 Informacje w lokalnym szpitalu 
 Inne (proszę podać) ………………………………………………………………. 

 
 

Pytania na temat Pana/Pani 

 



W NHS mamy obowiązek wspierać równość i chcemy dopilnować, aby w konsultacji 
uwzględnione zostały wszystkie grupy społeczne. Poniższe pytania są nieobowiązkowe. 
Podczas podejmowania decyzji uwzględnione zostaną wszystkie odpowiedzi udzielone w 
ramach konsultacji, niezależnie od tego, czy poniższa część zostanie wypełniona. 
 

Pytanie 7 
Ile mam Pan(i) lat?  
 

• ___ lat 

• Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 
Pytanie 8 
Proszę podać swoją płeć? (Należy zaznaczyć tylko jedno pole) 
 

 Mężczyzna  
 Kobieta  
 Inne (proszę podać) …………………………… 
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 

 
Pytanie 9 
Czy identyfikuje się Pan(i) ze swoją płcią metrykalną? Osoby transpłciowe nie identyfikują się 
ze swoją płcią metrykalną. (Należy zaznaczyć tylko jedno pole) 
 

 Tak  
 Nie  
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 
Pytanie 10 
Jak opisał(a)by Pan(i) swoje pochodzenie etniczne? (Należy zaznaczyć tylko jedno pole) 
 

 Arabskie 
 Azjatyckie lub azjatyckie brytyjskie: bengalskie  
 Azjatyckie lub azjatyckie brytyjskie: chińskie  
 Azjatyckie lub azjatyckie brytyjskie: hinduskie 
 Azjatyckie lub azjatyckie brytyjskie: pakistańskie  
 Azjatyckie lub azjatyckie brytyjskie: Inne (proszę podać) …………………………… 
 Grupy czarnoskóre lub czarnoskóre brytyjskie: czarnoskóre afrykańskie lub 

czarnoskóre brytyjskie: karaibskie 
 Grupy czarnoskóre lub czarnoskóre brytyjskie: Inne (proszę podać) 

…………………………… 
 Grupy mieszane: azjatycka i biała  
 Grupy mieszane: czarnoskóra afrykańska i biała 
 Grupy mieszane: czarnoskóra karaibska i biała  
 Grupy mieszane: inne (proszę podać) …………………………… 
 Grupy białe: angielska/walijska/szkocka/północno-irlandzka/brytyjska 
 Grupy białe: Romowie i irlandzkie społeczności wędrowne  
 Grupy białe: inne (proszę podać) …………………………… 



 Inna grupa etniczna (proszę podać) …………………………………. 
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 
Pytanie 11 
Które z poniższych określeń najlepiej opisuje Pana/Pani orientację seksualną? (Należy 
zaznaczyć tylko jedno pole) 
 

 Osoba heteroseksualna  
 Lesbijka  
 Gej  
 Osoba biseksualna 
 Inne (proszę podać) …………………………… 
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 

 
Pytanie 12 
Jaka jest Pana/Pani religia lub wyznanie? (Należy zaznaczyć tylko jedno pole) 
 

 Buddyzm  
 Chrześcijaństwo  
 Hinduizm  
 Dżinizm  
 Judaizm 
 Islam  
 Pogaństwo  
 Sikhizm  
 Agnostycyzm  
 Ateizm 
 Inne (proszę podać) …………………………… 
 Nie mam określonej religii ani wyznania 
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 

Pytanie 13 
Proszę podać pierwszą część swojego kodu pocztowego. (Informacja ta pomoże nam poznać 
opinie w różnych rejonach i nie może zostać wykorzystana do zidentyfikowania respondenta) 
  
        ……………………………. 

 Wolę nie udzielać odpowiedzi  

 
Pytanie 14 
Czy Pana/Pani codzienne zajęcia są ograniczone z powodu problemów ze zdrowiem lub 
niepełnosprawności, która trwa, lub przewiduje się, że będzie trwać co najmniej 12 miesięcy? 
(Należy zaznaczyć tylko jedno pole) 
 

 Tak, trochę  
 Tak, bardzo  
 Nie 
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 



 

 
Pytanie 15 
Jeśli tak, proszę podać rodzaj niepełnosprawności. (Należy zaznaczyć wszystkie pasujące 
odpowiedzi) 
 

 Wada fizyczna Wada sensoryczna Niepełnosprawność intelektualna 
 Choroba przewlekła  
 Choroba psychiczna  
 Zaburzenie ze spektrum autystycznego 
 Inne schorzenie rozwojowe  
 Inne (proszę podać) …………………………… 
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 
Pytanie 16 
Czy jest Pan(i) opiekunem? Opiekun to osoba, która świadczy nieodpłatną pomoc członkowi 
rodziny lub znajomemu, który jest chory, słaby, niepełnosprawny bądź ma problemy ze 
zdrowiem psychicznym lub nadużywa substancji psychoaktywnych. (Należy zaznaczyć tylko 
jedno pole) 
 

 Tak  
 Nie 
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 
 

Pytanie 17 
Jeżeli jest Pan(i) opiekunem, czy opiekuje się Pan(i)...? (Należy zaznaczyć wszystkie pasujące 
odpowiedzi) 
 

 Rodzicem  
 Partnerem/małżonkiem  
 Dzieckiem ze specjalnymi potrzebami  
 Znajomym 
 Innym członkiem rodziny  
 Inne (proszę podać) …………………………… 
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 
 
Pytanie 18 
Czy jest Pani obecnie w ciąży lub rodziła w ciągu ostatniego roku? (Należy zaznaczyć tylko 
jedno pole) 
 

 Tak  
 Nie  
 Nie dotyczy  
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 



 
 
Pytanie 19 
Czy obecnie służy Pan(i) lub służył(a) wcześniej w Brytyjskich Siłach Zbrojnych? (Należy 
zaznaczyć tylko jedno pole) 
 

 Tak  
 Nie  
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 

Pytanie 20 
Czy Pana/Pani bliski krewny służy obecnie lub służył wcześniej w Brytyjskich Siłach 
Zbrojnych? (Należy zaznaczyć tylko jedno pole) 
 

 Tak  
 Nie  
 Wolę nie udzielać odpowiedzi 

 
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariusza. Prosimy przekazać 

kwestionariusz w przychodni Eastbourne Station Health Centre, wysłać na adres RTUZ-ECYG-

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

Norton Road, Hove, BN3 4AH, lub wysłać zeskanowaną kopię bądź zdjęcie na adres e-mail: 

esxccg.contactus-eastsussexccg@nhs.net  

mailto:esxccg.contactus-eastsussexccg@nhs.net

