Przyszłość usług szpitalnych
w nagłych przypadkach
w okręgu Worcestershire

Dokument podsumowujący konsultacje społeczne

Wyraź swoją opinię na temat planów dotyczących szpitali Alexandra, Kidderminster i Worcestershire Royal.

Przyszłość usług szpitalnych w nagłych przypadkach w okręgu Worcestershire

Chcemy, aby wszyscy mieli dostęp do bezpiecznych i wysokiej jakości
usług państwowej służby zdrowia (NHS).
Niniejszy dokument informuje, dlaczego, jako trzy jednostki zaopatrzenia zdrowotnego (CCG), które
organizują usługi zdrowotne w okręgu Worcestershire, uważamy, że konieczne jest wprowadzenie zmian
w zakresie niektórych usług szpitalnych.
Proponowane zmiany to trwałe zmiany dotyczące niewielkiej liczby usług, które wpłyną tylko na 5%
pacjentów.
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Szpital
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Szpital
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Royal

wszystkich pacjentów będzie
otrzymywało leczenie w tym
samym szpitalu, co obecnie

Trzy główne szpitale, Alexandra Hospital w Redditch, Kidderminster Hospital and Treatment Centre i
Worcestershire Royal Hospital, pozostaną otwarte, ale będą pracowały inaczej, aby zapewnić wszystkim
pacjentom dobrą opiekę.
Główne zmiany, które chcemy wprowadzić, to rozdzielenie usług w nagłych przypadkach od planowanych usług
medycznych, scentralizowanie miejsca pobytu dzieci w szpitalu oraz miejsca przeznaczonego na porody.
Zgodnie z proponowanymi zmianami planowane operacje odbywałyby się w szpitalach Alexandra i
Kidderminster, co umożliwiłoby szpitalowi Worcestershire Royal skupienie się na zapewnieniu opieki najbardziej
potrzebującym pacjentom i tym, którzy wymagają nagłych operacji.
Rozdzielając planowaną i nagłą opiekę zdrowotną, możemy skrócić czas oczekiwania i zmniejszyć liczbę
odwoływanych operacji.

Proponowany model opieki zakłada przeniesienie:
•

większości planowanych operacji ortopedycznych (operacje układu
kostnego) ze szpitala Worcestershire Royal do szpitala Alexandra

•

niektórych planowanych operacji ginekologicznych ze szpitala
Worcestershire Royal do szpitala Alexandra

•

większej liczby planowanych operacji - np. operacji piersi, ze
szpitala Worcestershire Royal do szpitala Alexandra

•

większej liczby świadczeń ambulatoryjnych ze szpitala Worcestershire
Royal do szpitala Alexandra

•

większej liczby zabiegów chirurgii jednego dnia i zabiegów
wymagających pobytów krótkoterminowych do szpitala
Kidderminster

•

wszystkich porodów ze szpitala Alexandra do szpitala
Worcestershire Royal

•

usług szpitalnych dla dzieci ze szpitala Alexandra do szpitala
Worcestershire Royal

•

operacji nagłych ze szpitala Alexandra do szpitala Worcestershire Royal
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Dwa szpitalne oddziały ratunkowe (A&E) znajdują się w szpitalach
Alexandra i Worcestershire Royal; zostaną one utrzymane i rozszerzone,
aby obejmowały ośrodki leczenia nagłych przypadków (UCC).
Szpitalny oddział ratunkowy w szpitalu Alexandra zostanie przeznaczony
wyłącznie dla osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) ze względu na
proponowane przeniesienie dziecięcego oddziału szpitalnego.
Opiekę dzieciom będzie świadczył ośrodek leczenia nagłych przypadków w
szpitalu Alexandra. Szacuje się, że 80% dzieci, które obecnie trafiają do
szpitala, nadal będzie otrzymywało opiekę w Redditch.

Ośrodek leczenia
nagłych przypadków:
Jest oddziałem szpitalnym, w
którym opiekę zapewnia się
pacjentom z nagłymi,
ale niezagrażającymi życiu
schorzeniami lub
obrażeniami.

Obecnie przeprowadzana jest wyłącznie konsultacja w zakresie tego modelu klinicznego i przyjmujemy do
wiadomości, że nie zapewniamy lokalnej społeczności opcji wyboru odnośnie do tego, jakie świadczenia
powinny być zapewniane w każdym ze szpitali. Chcemy usłyszeć od Państwa, jeżeli coś przeoczyliśmy, lub jeśli
istnieją sposoby na udoskonalenie usług, które planujemy oferować.
W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy, że oferowane usługi kliniczne stawały się coraz bardziej
niestabilne, co wynika z braku wysoce wykwalifikowanego personelu; dlatego niektóre usługi musiały zostać
zmienione w trybie tymczasowym interwencyjnym, aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo. Niniejszy
dokument wyjaśnia pozytywne skutki tych zmian dla naszych pacjentów i personelu.

Jakie skutki wynikły ze zmian wprowadzonych w trybie tymczasowym
interwencyjnym?
O ile ubolewamy nad koniecznością wprowadzenia zmian w trybie tymczasowym interwencyjnym
dotyczących niektórych usług, zmiany te spowodowały znaczną poprawę sytuacji dla pacjentów.

Nagłe operacje jelit
•

Poprawa wyników leczenia dla pacjenta

•

Liczba przypadków komplikacji pooperacyjnych zmniejszyła się

Oddział położniczy
•

Opieka przydzielonego lekarza specjalisty rezydenta na oddziale porodowym zwiększona do 77 godz.
tygodniowo, co oznacza, że więcej kobiet ma natychmiastowy dostęp do specjalisty w czasie porodu.

•

Spadek liczby zabiegów cięcia cesarskiego z 32,6% do mniej niż 25% wszystkich porodów, co
stanowi korzyść dla ponad 400 kobiet rocznie.

•

Większość kobiet w okręgu wybierało szpital Worcestershire Royal do porodu. Wszystkie
dodatkowe porody zostały przyjęte przez szpital Worcestershire Royal.

•

Satysfakcja pacjentów utrzymuje się na wysokim poziomie.

Usługi dla dzieci
•

Wszystkie dzieci są poddawane ocenie przez lekarza specjalistę pediatrę, który podejmuje decyzję
odnośnie do tego, czy należy je przyjąć do szpitala Worcestershire Royal, czy też nie.

•

Lekarze rodzinni na północy okręgu mogą kierować dzieci do specjalistycznych klinik w szpitalu
Alexandra.

•

Mniej dzieci jest przyjmowanych do szpitala - odnotowano spadek na poziomie 17% w zakresie
przyjęć do szpitala od czasu wprowadzenia zmian w trybie interwencyjnym.

•

Wdrożono osobne plany, aby zadbać o to, by dzieci, które mają tzw. „otwarty dostęp” do szpitala
Alexandra ze względu na długoterminowe problemy, miały taki sam dostęp do szpitala
Worcestershire Royal, a także dostęp do indywidualnych rozwiązań w zakresie transportu, aby mogły
dojechać do Worcester i wrócić do domu.
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Zadawane jest nam pytanie, dlaczego przeprowadzamy konsultację społeczną, jeśli znaczna część modelu
klinicznego została już wdrożona w związku ze zmianami wprowadzonymi w trybie tymczasowym
interwencyjnym. W odpowiedzi informujemy, że musimy skonsultować się z mieszkańcami, zanim podejmiemy
trwałe decyzje odnośnie przyszłości usług. Kiedy podjęte zostaną trwałe decyzje, wówczas będziemy mogli
dokonać długoterminowych inwestycji w te usługi. Proponujemy zainwestowanie 29 milionów funtów, co
pozwoli nam:

Szpital
Kidderminster

KH

AH

więcej operacji chirurgii
jednego dnia
więcej operacji wymagających
pobytu krótkoterminowego

Szpital
Worcestershire
Royal
wszystkie porody
wszystkie łóżka szpitalne dla dzieci
operacje nagłe
pogotowie ratunkowe (CEC)
szpitalny oddział ratunkowy
dla dorosłych i dzieci
UCC* dla dorosłych i dzieci
lepszy parking

WRH

//

Szpital
Alexandra
● więcej planowanych
operacji
● szpitalny oddział
ratunkowy dla dorosłych
(16+)
● UCC* dla dorosłych i
dzieci
● centrum zdrowia kobiet
● lepsze sale operacyjne
● nowy oddział ambulatoryjny dla
dzieci
● lepszy sprzęt endoskopowy

*Ośrodek leczenia
nagłych przypadków

Usługi w szpitalu Kidderminster zostałyby utrzymane; istnieje możliwość dodatkowych inwestycji i uruchomienia
dodatkowych usług w szpitalu w nadchodzących latach. Propozycje nie mają też wpływu na usługi zapewniane
przez pięć szpitali lokalnych w Worcestershire, Pershore, Evesham, Tenbury Wells, Malvern i przez szpital
Princess of Wales w Bromsgrove.
Przedstawiane propozycje będą stanowiły kluczowy element szerszego „Programu zrównoważonego rozwoju i
transformacji okręgów Herefordshire i Worcestershire”, który został niedawno opublikowany. Program ma na
celu zadbanie o to, aby wszyscy mieszkańcy otrzymywali lepszą opiekę, byli zdrowsi, a NHS funkcjonowała
skuteczniej do 2021 roku. Więcej informacji o programie na stronie: www.yourconversationhw.nhs.uk

Nasze propozycje

Propozycja 1
Wprowadzić okręgowe Centra Doskonałości dla usług z zakresu ortopedii, chirurgii piersi i laparoskopii zmian
łagodnych górnego odcinka przewodu pokarmowego w szpitalu Alexandra; utworzyć Centrum Zdrowia Kobiet
i Centrum Opieki Ambulatoryjnej w szpitalu Alexandra.
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Co stałoby się z...
Parvinda (44) z Tenbury ma kamicę żółciową i konieczne jest usunięcie jej woreczka żółciowego.
Zgodnie z naszymi propozycjami operacja Parvindy odbyłaby się
w szpitalu Alexandra, w specjalistycznym centrum operacji planowanych z zakresu przewodu
pokarmowego. Operacja odbyłaby się w przeznaczonej do planowanych zabiegów chirurgicznych sali
operacyjnej, a Parvinda dochodziłaby do siebie po operacji na oddziale operacji planowanych.

Mike (56) z Malvern musi poddać się operacji wymiany stawu biodrowego. Zgodnie z naszymi
propozycjami zaoferowano by mu dogodną datę wykonania operacji w szpitalu Alexandra w Redditch.
Operacja odbyłaby się zgodnie z planem w specjalistycznej ortopedycznej sali operacyjnej. Otrzymałby
natychmiastową opiekę pooperacyjną na oddziale szpitalnym w Redditch, zaś po upływie 4-5 dni
zostałby wypisany do domu. W domu zespół środowiskowy z lokalnego szpitala w Malvern zapewniałby
mu nadal fizjoterapię.

Propozycja 2
Wzmocnić okręgowe Centra Doskonałości dla usług z zakresu nowotworów jelita grubego, onkologii i radioterapii,
chirurgii naczyniowej, poważnych zabiegów chirurgicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego i zabiegów
bariatrycznych, oraz nowotworów głowy i szyi w szpitalu Worcestershire Royal.

Propozycja 3
Scentralizować wszystkie pediatryczne placówki szpitalne w szpitalu Worcestershire Royal i zapewnić lepszy dostęp
do pielęgniarek środowiskowych i klinik specjalistycznych, aby zapobiec przyjmowaniu jak największej liczby dzieci
do szpitala.
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Co stałoby się z...
Lucy z Bromsgrove ma trzy lata i wysoką gorączkę oraz wysypkę, która nie znika, kiedy rodzice
przyciskają do niej szklankę. Rodzice podejrzewają, że może to być zapalenie opon mózgowych i
telefonują pod numer 999, wzywając pilnie karetkę. Karetka zabiera Lucy do szpitala Worcestershire
Royal, gdzie lekarze potwierdzają zapalenie opon mózgowych. Lucy otrzymuje leczenie na dziecięcym
oddziale intensywnego nadzoru (HDU), a jej rodzice mogą z nią przebywać do czasu jej wypisania ze
szpitala sześć dni później.

James (8) z Astwood Bank cierpi na astmę i często bywał w szpitalu Alexandra. Atak astmy dopada go w
szkole. Matka przywozi go do ośrodka leczenia nagłych przypadków (UCC), który znajduje się w tym
samym miejscu, co szpitalny oddział ratunkowy (A&E) w szpitalu Alexandra.
James zostaje skierowany do pediatrycznej kliniki ambulatoryjnej, gdzie odbywa wizytę u specjalisty
pediatry tego samego dnia. Specjalista bada Jamesa i stwierdza, że ma się on na tyle dobrze, że może
wrócić do domu z przekazanym mu na piśmie planem zarządzania astmą. Specjalista zwraca się do
wydziału Orchard Service, który zapewnia świadczenia szpitalne w domu dla dzieci, aby skontrolował
stan Jamesa w domu w ciągu następnej doby.

Propozycja 4
Scentralizować wszystkie porody z okręgu w szpitalu Worcestershire Royal, gdzie pacjentki mogą
wybrać między opieką koordynowaną przez położną lub przez lekarza specjalistę.
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Co stałoby się z...
Lottie (27) z Bromsgrove spodziewa się drugiego dziecka. W pierwszej ciąży nie wystąpiły u niej żadne komplikacje
i chce ona urodzić naturalnie. Dano jej do wyboru poród w domu lub na oddziale koordynowanym przez położne
w Worcester, który znajduje się obok oddziału koordynowanego przez lekarzy specjalistów. Lottie ostrzeżono, że
nawet jeżeli zdecyduje się na poród pod nadzorem położnej w domu, możliwe jest, że będzie musiała zostać
przewieziona do Worcester, jeżeli dziecko będzie potrzebowało pomocy specjalisty, np. w przypadku konieczności
wykonania zabiegu cesarskiego cięcia. Lottie decyduje się na poród w domu, który odbywa się bezproblemowo.

Leesa z Redditch ma 17 lat. Jest młoda i zdrowa, ale jej USG wykazało, że płód jest mniejszy, niż się oczekuje,
dlatego prawdopodobnie dziecko będzie wymagało dodatkowego wsparcia po porodzie. Ponieważ Leesa jest w
grupie „wysokiego ryzyka” i wymaga opieki specjalisty - lekarza położnika, musi ona planować poród na pełnym
oddziale położniczym. Najbliższy taki oddział znajduje się w szpitalach: Birmingham Women’s, Warwick i
Worcestershire Royal. Leesa wybiera szpital Worcestershire Royal. Uczęszcza na wszystkie badania USG i kontrole
prenatalne w szpitalu Alexandra, a kiedy rozpoczyna się przedwcześnie poród, udaje się do Worcester, aby urodzić
dziecko. Noworodek, Oli, jest mały i wymaga opieki na oddziale intensywnego nadzoru (HDU), a następnie
specjalnej opieki przez dwa tygodnie. Leesa pozostaje w szpitalu, a Oli zostaje przeniesiony z oddziału noworodków
na oddział opieki przejściowej (TCU), gdzie Leesa pomaga w opiece nad nim do czasu, kiedy może on zostać
wypisany do domu. Leesa i Oli odbywają wizyty kontrolne w Redditch.

Propozycja 5
Scentralizować wszystkie nagłe operacje w szpitalu Worcestershire Royal.

Co stałoby się z...
Julia (47) z Bromsgrove od kilku dni ma bóle brzucha, które się pogarszają. Jej partner martwi się o nią i
zawozi ją do szpitala Alexandra. Julią zajmuje się lekarz rodzinny w ośrodku leczenia nagłych przypadków
(UCC). Lekarz podejrzewa zapalenie wyrostka i kieruje Julię do zespołu chirurgicznego w szpitalu
Worcestershire Royal, dokąd zostaje ona przewieziona na operację tego wieczoru. Trzy dni później Julia
jest już w domu w Bromsgrove.
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Propozycja 6
Utrzymać szpitalne oddziały ratunkowe (A&E) w szpitalach Alexandra i Worcestershire Royal. Oddział
ratunkowy w szpitalu Alexandra byłby wyłącznie dla osób dorosłych (powyżej 16 roku życia). Oba szpitale
miałyby nowe ośrodki leczenia nagłych przypadków (UCC), które mogłyby świadczyć usługi dorosłym i
dzieciom przez całą dobę.

Co stałoby się z...
Jane (75) ze Studley ma astmę, niewydolność serca i cukrzycę. Jest słabą, starszą pacjentką, która często
wymaga pobytu w szpitalu. Pewnej nocy Jane spada z łóżka w domu opieki; personel telefonuje po
karetkę, aby ta zabrała ją do szpitala Alexandra. W szpitalu początkowo Jane bada lekarz na oddziale
ratunkowym. Wydaje się mu, że Jane nie złamała biodra,
ale dla pewności kieruje ją na prześwietlenie. Rentgen potwierdza, że nie doszło do złamania, a Jane
może wrócić do domu opieki.
Darren (6) z Redditch spadł z huśtawki w parku, a mama zabiera go do szpitala Alexandra. Bada go lekarz
rodzinny w ośrodku leczenia nagłych przypadków (UCC), który stanowi część szpitalnego oddziału
ratunkowego (A&E); lekarz kieruje chłopca na prześwietlenie, które wykazuje, że doszło do prostego
złamania. Nadgarstek Darrena zostaje unieruchomiony gipsem, a chłopiec udaje się do domu po dwóch
godzinach od przybycia. Wizyty kontrolne odbywają się w szpitalu Alexandra.

Oddział mniejszych obrażeń (MIU) w Kidderminster
Oddział mniejszych obrażeń w szpitalu Kidderminster pozostałby bez zmian. Zapewnia świadczenia lokalnej
społeczności, która wymaga pomocy w przypadku drobnych obrażeń, tj. rany, oparzenia, złamania kości, którym
można zaradzić bez konieczności przyjmowania pacjenta do szpitala na dobę.
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Transport
Okręg Worcestershire jest okręgiem złożonym w znacznej mierze z obszarów wiejskich, zaś trzy szpitale okręgu
są oddalone od siebie o ok. 18 mil (29 km) i 20 mil (32 km). Wszelkie zmiany w obecnych usługach, które
sprawią, że dojdzie do przeniesienia danej usługi do innej lokalizacji, będą miały wpływ na dojazdy personelu,
pacjentów i odwiedzających.
W procesie opracowywania naszych propozycji lokalna społeczność sugerowała nam, że między szpitalami muszą
istnieć lepsze połączenia komunikacyjne. Analiza skutków w zakresie równości dostępu wykonana przez firmę
Mott MacDonald dodatkowo to potwierdziła.
Chcemy dowiedzieć się, jak chcieliby Państwo podróżować do szpitala w przyszłości. Aby nas o tym poinformować,
należy wypełnić ankietę dołączoną do tego dokumentu. Jest ona też dostępna na naszej stronie internetowej:
www.worcsfuturehospitals.co.uk. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie rozwiązania w zakresie transportu.
Podjęliśmy też współpracę z rodzicami i opiekunami dzieci, które mają „otwarty dostęp” do oddziału
pediatrycznego w szpitalu Alexandra, aby znaleźć rozwiązanie w zakresie transportu, które zaspokoi ich potrzeby, i
umożliwi im dojazd do szpitala Worcestershire Royal w razie potrzeby.

Konkretne przykłady udoskonalenia rozwiązań w zakresie transportu to:
Autobus linii 350
Autobus linii 350 kursuje trzy razy dziennie między stacjami autobusowymi w Redditch i Worcester; zatrzymuje
się zarówno przy szpitalu Alexandra, jak i Worcester Royal. Rada Okręgu Worcestershire poinformowała, że koszt
zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu do ok. 60 - 90 minut wynosiłby 180 000 GBP rocznie. Obecnie
koszt biletu między szpitalami to 7,00 GBP w jedną stronę. Co najmniej 70 osób musiałoby korzystać z autobusu
codziennie, aby osiągnął on próg rentowności. Wszelkie deficyty należałoby pokryć z istniejących budżetów.
Transport społecznościowy
Zwiększenie oferty transportu społecznościowego w okręgu, aby umożliwić pacjentom i odwiedzającym
dojazd do szpitala oraz powrót do domu. Transport społecznościowy jest często zapewniany przez
kierowców-ochotników, ale osoby z niego korzystające muszą pokryć koszty transportu.
Transport minibusem między szpitalami
Minibus mógłby kursować między szpitalami Alexandra i Worcestershire lub mógłby przemieszczać się na
trasie, która obejmowałaby też szpital Kidderminster. Mogliby z niego korzystać pacjenci, odwiedzający oraz
personel. Szacunkowy koszt transportu minibusem to 380 000 GBP rocznie, co musiałoby zostać
sfinansowane z obecnych budżetów opieki zdrowotnej.

Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust analizuje też kwestię parkingów znajdujących się przy jego
trzech szpitalach.
Aby możliwe było zaplanowanie odpowiedniego transportu, chcemy dowiedzieć się od Państwa, z jakiego
transportu Państwo obecnie korzystają, aby dojechać do szpitala, i jak chcielibyście Państwo dojeżdżać do
szpitala, jeżeli w przyszłości musielibyście udać się do innego szpitala niż obecnie. Informacje te można
przekazać, wypełniając ankietę dołączoną do niniejszego dokumentu.
Zmiany wprowadzone w trybie tymczasowym interwencyjnym umożliwiły nam nawiązanie dialogu z pacjentami,
odwiedzającymi i opiekunami w kwestii tego, jak obecnie docierają do naszych szpitali. Monitorujemy też
korzystanie z karetek, co pomoże nam w planowaniu rozwiązań transportowych w przyszłości.
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Wyrażenie swojej opinii
Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna i chcemy poznać zdanie jak największej liczby osób, grup i
zainteresowanych stron.
Będziemy też współpracowali z grupami w lokalnych społecznościach, których opinie nie zawsze są słyszane:
np. grupami reprezentującymi osoby starsze lub osoby cierpiące na konkretną chorobę.

Transport

Daj znać!

Prosimy o pomoc w usprawnieniu
transportu na terenie całego okręgu

Czy coś
przeoczyliśmy?

Pomysły na inny sposób
świadczenia usług?

Ankieta
Ankietę można wypełnić przez Internet na stronie: www.worcsfuturehospitals.co.uk lub w formie
papierowej - ankietę dołączono do niniejszego dokumentu.

Spotkania i wydarzenia informacyjne
Spotkania i wydarzenia informacyjne są organizowane, aby każda osoba zainteresowana sprawą mogła
uzyskać dodatkowe informacje o naszych propozycjach, zadać pytania i wyrazić swoją opinię.
Program dotyczący przyszłości usług szpitalnych w nagłych przypadkach w okręgu Worcestershire
(FoAHSW) zostanie omówiony przez organy nadzorujące trzech CCG w następujących terminach. Spotkania
będą miały charakter publiczny:

•

czwartek 26 stycznia – organ nadzorujący CCG Redditch i Bromsgrove - BHI Parkside, Bromsgrove,
B61 0AE – 9.00

•

czwartek 26 stycznia – organ nadzorujący CCG South Worcestershire – Committee Room, Pershore
Civic Centre, WR10 1PT - 14.00

•

wtorek 7 lutego – organ nadzorujący CCG Wyre Forest - Council Chamber Wyre Forest District
Council, Kidderminster, DY11 7WF – 9.00

Dodatkowo zorganizowano możliwość spontanicznych wizyt i prezentacji we wszystkich szpitalach okręgu
oraz placówkach w lokalnych społecznościach. Pełna lista znajduje się na stronie:
www.worcsfuturehospitals.co.uk
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Kontakt
Oto, jak można się z nami skontaktować:

Strona internetowa:
Strona
www.worcsfuturehospitals.co.uk
www.worcsfuturehospitals.co.
internetowa:
uk
Telefon:
Telefon:
0771007710 075062
075062
E-mail:Email:
futurehospitals@worcestershire.nh
s.uk futurehospitals@worcestershire.nhs.uk
Ankietę
należynależy
odesłać
Ankietę
odesłać na adres:
na
adres:
Future
of
Acute
Hospital
Future of Acute
HospitalServices
Services inin
Worcestershire,
Freepost
Plus
Worcestershire, Freepost Plus RTCU-KZKZRTCU-KZKZ-EJZZ
EJZZ, NHS South Worcestershire CCG, The
NHS South Worcestershire CCG, The Coach
Coach House, John Comyn Drive,
House, John Comyn Drive, Worcester WR3 7NS
Worcester WR3 7NS

Termin odesłania

Abyśmy mogli wziąć Państwa opinię pod uwagę, musimy otrzymać ankietę nie później niż do północy w
poniedziałek 30 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje odnośnie planów i konsultacji społecznej znajdują się na stronie internetowej
www.worcsfuturehospitals.co.uk. Na stronie znajdują się wszystkie materiały konsultacyjne i najczęściej
zadawane pytania (FAQ).
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania odnośnie konsultacji społecznej lub chcieliby Państwo
otrzymać dodatkowe egzemplarze tego dokumentu, lub dokument w innym formacie, prosimy o kontakt,
korzystając z danych wskazanych powyżej.
Zaznaczamy, że nie będziemy w stanie odpowiedzieć na otrzymane opinie indywidualnie, ale wszystkie zostaną
rozważone w ramach sprawozdania z konsultacji.

Strona | 11

Strona | 10

