
 

Consulta Pública sobre o futuro do Eastbourne Station Health 

Centre (Centro de Saúde da Estação de Eastbourne) 

 
O que é o Eastbourne Station Health Centre? 
 
O Eastbourne Station Health Centre consiste de quatro salas de consulta/tratamento na 
Eastbourne Railway Station (Estação Ferroviária de Eastbourne). Ele fornece dois serviços: 
 

• Um serviço de walk-in (ambulatório médico) que oferece tratamento, informação e 
orientação para uma gama de doenças e lesões menores, das 8h00 às 20h00, sete 
dias por semana. Você não precisa marcar consulta ou estar registrado em um GP 
(Clínico Geral) para usar o serviço walk-in. 

• Um consultório "convencional" de Clínica Geral com 3.351 pacientes registrados. 
 
Por que estamos propondo mudanças? 
 
Para apoiar o NHS Long Term Plan (Plano de Longo Prazo do NHS), estamos melhorando os 
serviços localmente para garantir que as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde e 
cuidados adequados para elas, quando e onde precisarem deles. Como resultado, as 
pessoas agora têm acesso a: 
 

Melhor acesso às consultas com o GP 
Agora você pode ver um GP, enfermeira ou outro profissional de saúde das 18h30 às 
20h30 nos dias de semana, das 8h00 às 14h00 nos sábados, e das 9h00 às 13h00 nos 
domingos e feriados. 

 
NHS 111 
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, o NHS 111 tem 
atendentes de chamadas totalmente treinados, incluindo especialistas em saúde que 
podem rever os sintomas das pessoas ali mesmo.   

 
Centros de Tratamento de Urgência 
Agora temos Centros de Tratamento de Urgência no Eastbourne District General 
Hospital e no Conquest Hospital em Hastings. Nossos Centros de Tratamento de 
Urgência estão abertos por pelo menos 12 horas por dia, todos os dias da semana 
(incluindo feriados). Eles oferecem um serviço walk-in, e a partir da Primavera de 
2020 você poderá ser encaminhado aos Centros de Tratamento de Urgência pelo 
NHS 111. O objetivo dos Centros de Tratamento de Urgência é diagnosticar e tratar 
os pacientes atendidos pelo Pronto Socorro (A&E) que têm uma lesão ou doença 
menor, tais como entorses e deformações, suspeita de membros quebrados, 
infecções de ouvido e garganta e doenças febris em adultos e crianças que 
realmente precisam ser vistas no mesmo dia. 
 

Uso atual do serviço walk-in 
 
Analisamos por que as pessoas estavam usando o serviço walk-in na Eastbourne Station 
Health Centre. Analisamos três dias diferentes em 2018 - uma quarta-feira, um sábado e um 
feriado. Um total de 192 pessoas foi vista naqueles dias. Isto nos mostrou que as pessoas 
estão usando o serviço walk-in para questões de saúde primárias não urgentes que 



poderiam ser tratadas por outros serviços já disponíveis nas proximidades do centro da 
cidade, por exemplo: 
 

• Outras clínicas gerais no centro da cidade, que oferecem consultas à noite, nos fins 
de semana e nos feriados para pacientes registrados localmente; 

• Farmácias comunitárias; 

• Outros serviços, incluindo aqueles para pessoas com problemas de saúde mental, 
serviços de drogas e álcool e serviços para pessoas desabrigadas. 

 
O NHS está empenhado em oferecer o melhor valor para o dinheiro dos contribuintes e uma 
maneira de fazer isso é evitar a duplicação de serviços já disponíveis na área local. Por esta 
razão, estamos agora consultando sobre uma proposta de fechamento do Eastbourne 
Station Health Centre. A consulta foi realizada de 3 de fevereiro a 30 de abril. 
 
Se, após a consulta, for tomada a decisão de fechar o Eastbourne Station Health Centre, 
usaríamos o financiamento existente do serviço walk-in para investir em outros serviços de 
saúde locais para apoiar a comunidade. 
 
Fatores que têm influenciado nosso pensamento até agora 
 
Após considerar uma série de fatores, incluindo a disponibilidade de outros serviços na área 
local e o feedback recebido através de um processo de engajamento, estamos consultando 
sobre uma proposta para encerrar o serviço de walk-in no Eastbourne Station Health 
Centre. Estas são nossas razões. 
 

Analisamos o quadro nacional...  Em todo o país as pessoas têm dito que acham 
confuso o número de serviços do NHS. O NHS Long Term Plan, publicado em janeiro 
de 2019, fala sobre a necessidade de modernizar e simplificar os serviços para que as 
pessoas possam facilmente reconhecer e saber quais serviços são adequados para 
elas, onde quer que estejam no país. Temos uma estratégia nacional, e local, para 
estabelecer novos modelos de atendimento urgente para reduzir a confusão e rever 
quais serviços já existem para evitar a duplicação.  

 
Analisamos o quadro local... Os serviços na Eastbourne Station Health Centre estão 
agora duplicados por uma série de outros serviços disponíveis localmente, 
especialmente as consultas com GPs com acesso melhorado (ver página 5). Temos o 
serviço NHS 111 e Centros de Tratamento Urgente em nossos hospitais locais. 
Nossas últimas informações sugerem que a demanda por serviços walk-in em 
Eastbourne está diminuindo, com um número cada vez menor de pessoas usando o 
serviço. 

 
Analisamos o quadro financeiro... Como muitas outras áreas em todo o país, 
enfrentamos desafios financeiros significativos e a demanda por serviços de saúde e 
cuidados está aumentando. Temos o dever de gastar o dinheiro de forma 
responsável. Descobrimos que o serviço walk-in é usado principalmente por pessoas 
que precisam consultar um GP ou outro profissional de saúde. Já existe uma ampla 
gama de GPs e serviços de assistência comunitária disponíveis localmente, que 
continuariam a ser acessíveis às pessoas que utilizam os serviços walk-in no 
Eastbourne Station Health Centre - portanto, a duplicação de serviços não é o 
melhor uso do nosso dinheiro e recursos. 
 

 



Falamos com pessoas que atualmente podem estar usando o serviço... 
Falamos com uma ampla gama de pessoas sobre o serviço walk-in, presencialmente 
em eventos e reuniões e online através de nossa pesquisa. Também coletamos 
comentários da mídia social. As pessoas nos disseram o quanto valorizam nossos 
serviços do NHS, mas um grande número não sabia sobre os outros serviços 
disponíveis localmente, como a melhoria do acesso às consultas com os  GPs. 
Também realizamos uma Equality and Health Inequalities Impact Assessment 
(Avaliação de Impacto de Igualdade e das Desigualdades na Saúde) para identificar 
quaisquer impactos sobre as pessoas mais vulneráveis. 

 
Falamos com parceiros locais... Pedimos a opinião de nossos GPs locais e de outras 
organizações de saúde para nos ajudar a rever e moldar nossa proposta. 
 

 
Nossa opção preferida 
 
Portanto, tendo considerado todas as evidências coletadas até ao momento, estamos agora 
consultando sobre nossa opção preferida para: 
 

• Fechar a clínica walk-in de Eastbourne; 
• Realocar pacientes registrados a clínicas de GP próximas; 
• Assegurar que os pacientes que necessitam de cuidados com ferimentos sejam 

apoiados para acessar os serviços que necessitam em toda Eastbourne, 
especialmente nos finais de semana; 

• Colocar em funcionamento um serviço de navegabilidade para cuidados temporários 
na clínica walk-in para ajudar e apoiar os pacientes no acesso aos serviços que forem 
certos para eles;  

• Identificar se há oportunidades para o pessoal que trabalha atualmente no 
Eastbourne Station Health Centre trabalhar em outros serviços locais, para ajudar a 
evitar a perda de habilidades e experiência valiosa; 

• Desenvolver um programa de comunicação e engajamento para ajudar os pacientes, 
a saber, quais serviços locais estão disponíveis, onde eles estão localizados, em que 
momento estão disponíveis e como acessá-los. 

 
Esta é sua oportunidade de nos dizer o que pensa de nossa opção preferida. A consulta e a 
pesquisa começaram a ser feitas em 3 de fevereiro, mas tiveram que ser suspensas em 30 
de março devido à pandemia de Covid-19. A consulta foi retomada em 03 de agosto e 
continuará por mais 42 dias, terminando em 14 de setembro de 2020. O feedback que você 
der será considerado, juntamente com todas as evidências coletadas até ao momento, 
antes que uma decisão seja tomada. 
 

Questão 1 

Tendo sido posto a par sobre as informações da consulta, até que ponto você concorda ou 
discorda da nossa opção preferida de fechar o Eastbourne Station Health Centre, como já 
descrevemos?  
 

 Discordo totalmente 
 Propenso a discordar  
 Não concordo nem discordo 
 Propenso a concordar 
 Concordo plenamente 
 Não sei 



 
Por favor, explique o motivo da sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questão 2 
Tendo sido informado sobre as informações da consulta, há algo sobre nossa opção 
preferida que você acha que terá um impacto negativo sobre você ou outras pessoas? 
 

 Sim 
 Não  
 Não sei 

 
Por favor, explique o motivo da sua resposta. 
 

 
 
 
 
Questão 3 
Tendo sido informado sobre as informações da consulta, você acha que escapou alguma 
coisa em nossa avaliação e pressupostos sobre a nossa opção preferida?  
 

 Sim 
 Não 
 Não sei 

 
Se sim, por favor, nos diga o que deixamos escapar 
 
 
 
 
 

 
 
Questão 4 
Há alguma outra opção que você acha que devemos considerar?   
 

 

 

 

 

 



Questão 5 
Em que base você está preenchendo este questionário? (Assinale todos os campos 
aplicáveis) 
 

 Tenho usado o centro walk-in nos últimos 12 meses 
 Eu cuido de alguém que usou o centro nos últimos 12 meses 
 Sou um paciente registrado no Eastbourne Station Health Centre 
 Sou um paciente registrado em uma clínica diferente de GP em Eastbourne 
 Eu trabalho no serviço voluntário local 
 Outros, por exemplo, respondendo em nome de uma organização (favor fornecer 

detalhes) 
 

Questão 6 
Como podemos informá-lo melhor e a outras pessoas locais sobre a gama de serviços que 
estão disponíveis e como acessá-los? (Assinale todos os campos aplicáveis) 
 

 Online 
 Twitter 
 Instagram 
 Facebook 
 Folheto 
 Cartaz 
 Jornal Local 
 Radio Local 
 Grupos locais de discussão 
 Exibir informações no quadro de avisos do médico 
 Exibir informações no hospital local 
 Outros (favor especificar) ………………………………………………………………. 

 
 
 

Questões sobre você 
O NHS tem o dever de promover a igualdade e quer garantir que todas as partes da 
comunidade sejam incluídas nesta consulta. Estas perguntas são opcionais. Todas as 
respostas à consulta serão levadas em consideração na tomada de decisões, 
independentemente de você completar ou não esta seção. 
 

Questão 7 
Qual é a sua idade? 
 

• ___ anos 

• Prefiro não dizer 

 
 
 
 



Questão 8 
De que gênero você é? (Por favor, marque apenas uma opção) 
 

 Homem  
 Mulher  
 Outro (favor especificar) …………………………… 
 Prefiro não dizer 

 

 
Questão 9 
Você se identifica como sendo do sexo atribuído a você no nascimento? Para as pessoas que 
são transgêneros, o sexo que lhes foi designado ao nascer não é o mesmo que seu próprio 
senso de gênero. (Por favor, assinale apenas uma opção) 
 

 Sim  
 Não  
 Prefiro não dizer  

 
Questão 10 
Como você descreveria sua origem étnica? (Por favor, assinale apenas uma opção) 
 

 Árabe 
 Asiática/Asiática Britânica: Bangladeche 
 Asiática/Asiática Britânica: Chinesa 
 Asiática/Asiática Britânica:  Indiana 
 Asiática/Asiática Britânica: Paquistanesa  
 Asiática/Asiática Britânica: Outras (favor especificar)………………………….. 
 Negra/Negra Britânica: Africana 
 Negra/Negra Britânica: Caribenha 
 Negra/Negra Britânica: Outras (favor especificar)……………………………. 
 Mista: Asiática e Branca 
 Mista: Negra Africana e Branca 
 Mista: Negra Caribenha e Branca  
 Mista: Outras (favor especificar) ……………………………………………….. 
 Branca: Inglês/Galês/Escocês/Irlandês do Norte/Britânica 
 Branca: Cigana ou Irlandês Itinerante (Irish Traveller) 
 Branca: Outras (favor especificar)…………………………………………………. 
 Qualquer outro grupo étnico (favor especificar) …………………………………. 
 Prefiro não dizer 

 
 
 
 
 
 



Questão 11 
Qual das seguintes opções descreve melhor sua orientação sexual? (Por favor, assinale 
apenas uma opção) 
 

 Heterosexual/Hetero  
 Lésbica/Mulher Gay  
 Homem Gay  
 Bisexual 
 Outro (favor especificar) …………………………………….. 
 Prefiro não dizer 

 

Questão 12 
Qual é sua religião ou crença? (Por favor, assinale apenas uma opção) 
 

 Budismo  
 Cristianismo 
 Hinduísmo  
 Jainismo  
 Judaísmo 
 Islamismo  
 Paganismo  
 Sikhismo  
 Agnosticismo  
 Ateísmo 
 Outra (favor especificar) …………………………………. 
 Não tenho religião ou crença em particular 
 Prefiro não dizer 

 

Questão 13 
Qual é a primeira parte do seu Código Postal? (Isto nos ajudará a entender as opiniões em 
diferentes áreas e não pode ser usado para identificá-lo) 
  
        ……………………………. 

 Prefiro não dizer  

 
Questão 14 
Suas atividades diárias são limitadas por causa de um problema de saúde ou deficiência que 
tenha durado, ou se espera que dure, pelo menos 12 meses? (Por favor, assinale apenas uma 
opção) 
 

 Sim, um pouco 
 Sim, muito 
 Não 
 Prefiro não dizer 

 
 
 
 



Questão 15 
Em caso afirmativo, favor indicar o tipo de deficiência. (Assinale todos os campos aplicáveis) 
 

 Deficiência física / Deficiência sensorial / Deficiência/Dificuldade de aprendizagem 
 Doença de longa data 
 Condição de saúde mental 
 Espectro Autista 
 Outra condição de desenvolvimento 
 Outras (favor especificar) ……………………………………………… 
 Prefiro não dizer 

 
Questão 16 
Você é um cuidador? Um cuidador fornece apoio não remunerado à família ou amigos que 
estão doentes, frágeis, deficientes ou com problemas de saúde mental ou de uso indevido de 
substâncias. (Por favor, assinale apenas uma opção) 
 

 Sim  
 Não 
 Prefiro não dizer 

 

Questão 17 
Se você é um cuidador, você cuida de...? (Assinale todos os campos aplicáveis) 
 

 Pais  
 Parceiro/cônjuge  
 Criança com necessidades especiais 
 Amigo 
 Outro membro da família  
 Outro (favor especificar) …………………………………………… 
 Prefiro não dizer 

 
Questão 18 
Você está grávida atualmente ou deu à luz no último ano? (Por favor, assinale apenas uma 
opção) 
 

 Sim  
 Não  
 Não se aplica  
 Prefiro não dizer 

 
 

Questão 19 
Você está servindo atualmente, ou já serviu anteriormente, nas Forças Armadas do Reino 
Unido? (Por favor, assinale apenas uma opção) 
 

 Sim  
 Não 
 Prefiro não dizer 



 

Questão 20 
Um membro de sua família imediata está atualmente servindo, ou já serviu anteriormente, 
nas Forças Armadas do Reino Unido? (Por favor, assinale apenas uma opção) 
 

 Sim  
 Não 
 Prefiro não dizer 

 
Obrigado por dedicar seu tempo para completar esta pesquisa. Por favor, entregue-a no 

Eastbourne Station Health Centre; envie pelo correio: RTUZ-ECYG-ERRK, Attn Antonia Bennett, 

Brighton and Hove Clinical Commissioning Group, Hove Town Hall, Norton Road, Hove, BN3 4AH, ou 

scan/fotografe e envie por email esxccg.contactus-eastsussexccg@nhs.net  

mailto:esxccg.contactus-eastsussexccg@nhs.net

