
Wiadomość od wiceministra 
zdrowia i pomocy 
społecznej Richarda 
Renoufa.

Na Wyspie stale pracujemy 
nad udoskonalaniem usług 
ochrony zdrowia i opieki 
społecznej dla wszystkich 
mieszkańców. 

Zależy nam na tym, aby 
usprawniać takie usługi, 
dopasować je do indywidualnych 
potrzeb pacjentów oraz 
zapewniać im wsparcie w 
zakresie zdrowia zarówno 
fizycznego, jak i psychicznego.

Jednym ze sposobów 
udoskonalania wspomnianych 
usług jest praca nad programem 
Jersey Care Model. W 
najbliższych tygodniach 
mieszkańcy będą mogli 
dowiedzieć się więcej na 
jego temat osobiście podczas 
serii ogólnodostępnych sesji 
prezentujących dotychczasowe 
postępy w realizacji programu.

Mamy przyjemność 
poinformować, że w ciągu kilku 
ostatnich miesięcy realizacja 
programu nabrała tempa i że 
osiągnęliśmy kilka kroków 
milowych.

W ubiegłym miesiącu braliśmy 
udział w pracy pierwszej w 
historii Wyspy Grupy partnerskiej 
ds. zdrowia i opieki (Health and 
Care Partnership Group), którą 
utworzono w celu poszerzenia 
współpracy pomiędzy 
wszystkimi organizacjami służby 
zdrowia, opieki społecznej 
i charytatywnymi, a także 
umożliwienia zbiorczego 
planowania sposobów 
polepszania stanu zdrowia 
mieszkańców Wyspy na co dzień. 
Świadczenia zdrowotne i opieki 
społecznej odgrywają dużą rolę 
w naszym życiu. Mamy nadzieję, 
że niniejszy biuletyn będzie 
dla wszystkich subskrybentów 
źródłem przydatnych informacji 
na temat tego, w jaki sposób 
udoskonalamy usługi i obiekty 
dla ich dobra.

2 mln GBP dodatkowo  
na usługi rehabilitacyjne

gov.je

 
Podczas debaty 
wysokiego szczebla 
w Zgromadzeniu 
Stanów ustalono, że 
mieszkańcy, którzy 
wymagają rehabilitacji 
szpitalnej po udarze 
albo ciężkim urazie, 
będą leczeni w szpitalu 
Overdale w ramach planu 
inwestycyjnego wartego 
2 mln GBP, których 
celem jest udoskonalanie 
świadczonych usług.

W ramach tych planów szpitalny 
oddział rehabilitacji tymczasowo 
powróci do Overdale w lipcu 
tego roku. W tym czasie będzie 
remontowany oddział rehabilitacji 
Plémont w General Hospital 
i podnoszony poziom jego 
otoczenia terapeutycznego.

Po zakończeniu remontu w grudniu 
2022 r. oddział rehabilitacji 
powróci do General Hospital do 
czasu otwarcia nowego szpitala, w 
którym znajdą się wszechstronne 
jednostki rehabilitacyjne na 
specjalnym oddziale intensywnej 
opieki medycznej.

Oprócz remontów zapewnimy 
również dodatkowe finansowanie 
lokalnych ośrodków zdrowia.

Takie dodatkowe fundusze 
zostaną przeznaczone na 
potrzeby rekrutacji, dzięki czemu 
świadczenia będą mogły być 

wykorzystywane w domach lub 
lokalnie.

Dotychczasowe sale 
jednoosobowe na bieżącym 
oddziale rehabilitacji Plémont będą 
wyremontowane i zachowane, 
natomiast liczba łóżek w 
zatoczkach spadnie z sześciu na 
cztery. W ten sposób pacjenci 
zyskają więcej prywatności i 
spokoju.

Zostanie utworzona jadalnia, 
obszar aktywności i pokój 
dzienny, dzięki czemu pacjenci 
zyskają przestrzeń towarzyską. 
W wyremontowanej jednostce 
będą świadczone dodatkowe 
usługi, oprócz tych, które były 
świadczone w Overdale. Terapie 
będą dostępne przez cały tydzień. 
Pacjenci będą mieli dostęp do 
zespołu specjalistów ds. zdrowia 
psychicznego.

Witamy w pierwszym 
biuletynie „Your  
Health, Your Care”

Ukończono 1. etap remontu oddziału 
położniczego

 
Ukończono pierwszą 
fazę remontu oddziału 
położniczego szpitala. 
Realizowane są kolejne 
prace. By zminimalizować 
zakłócenia, podzieliliśmy 
remont na 11 etapów, 
które zostaną ukończone 
do października 2023 r.

To ważna inwestycja w 
oddział położniczy. Dzięki niej 
powstanie nowoczesny odział z 
osobnymi łazienkami przy salach 
porodowych. Zostanie także 
utworzony nowy oddział opieki 
specjalnej nad noworodkami 
(ang. SCBU). SCBU będzie dwa 
razy większy niż obecny oddział. 
Będzie przeznaczony specjalnie 
dla noworodków wymagających 
dodatkowej opieki.

Jak relacjonuje główna położna 
Dana Scott: 

„Jesteśmy zadowoleni z już 
wyremontowanych obszarów 
oddziału położniczego. Różnice 
też z pewnością dostrzegą matki 
korzystające ze świadczeń. 
Kontynuujemy ciężką pracę 

gwarantującą rodzinom dalsze 
wsparcie przez cały okres 
remontu. Chcę skorzystać z tej 
okazji i podziękować wszystkim, 
którzy uczestniczą w tym 
projekcie, oraz kobietom za 
wyrozumiałość w tym czasie”  

Pierwszy zrealizowany etap 
dotyczy nowej sali porodowej 
z osobną łazienką, a także 
stworzenia sali informacyjnej i 
stacji pielęgniarskiej, co poprawi 
jakość pracy położnych i innych 
pracowników służby zdrowia. 
Organizacja Philip’s Footprints 
hojnie sfinansowała remont 
osobnego pokoju dla osób 
przeżywających żałobę, który 
również zrealizowano w pierwszej 
fazy remontu.

K WIECIEŃ 2022 R .

Cokwartalny biuletyn z najnowszymi 
informacjami o zmianach i udoskonaleniach usług 
zdrowotnych i opieki społecznej wyspy Jersey.

Zapraszamy na serię darmowych 
ogólnodostępnych sesji, które 
odbędą się w kwietniu i maju. W 
ich trakcie przekażemy informacje 
na temat pracy nad Jersey Care 
Model.

Wtorek, 26 kwietnia 
12:00–13:30 
St Helier Town Hall

Sobota, 30 kwietnia 
10:00–11:30 
St Martin’s Parish Hall

Wtorek, 3 maja 
18:30–20:00 
St Brelade’s Parish Hall

Czwartek, 5 maja 
19:00–20:00 
 
Sesja będzie nadawana na żywo 
na kanałach społecznościowych 
rządu Jersey w portalu Facebook, 
Twitter i YouTube. 
 
W trakcie sesji mieszkańcy 
będą mogli wysyłać pytania 
bezpośrednio do panelu. Aby 
wziąć udział osobiście i być 
widzem w studio, należy wysłać 
wiadomość e-mail na adres  
JCMAsk@health.gov.je

 Wydarzenia
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Nowe kliniki „Long 
Covid” w ambulatorium 
szpitala przyjmują już 
pacjentów. Pierwszą 
wizytę kliniczną odbyło 
już ok. 40 pacjentów na 
podstawie skierowania 
od lekarza pierwszego 
kontaktu. Obecnie wizyty 
są zarezerwowane do 
czerwca.

Od początku pandemii ponad 
350 mieszkańców Wyspy 
przebadanych przez lekarza 
pierwszego kontaktu miało objawy 
COVID-19 o długim przebiegu 
(Long Covid) cztery tygodnie po 
zakażeniu. Spośród tych osób 150 
nadal miało objawy 12 tygodni 
później.

Osoby, które mają objawy Long 
Covid, powinny zgłosić się do 
lekarza pierwszego kontaktu, który 
w razie potrzeby skieruje je do 
kliniki. W klinice prowadzonej przez 
dr. Matta Doyle’a przeprowadza 
się badanie każdego pacjenta, a 
następnie rekomenduje

leczenie i sposoby radzenia sobie 
z objawami.

Szef kliniki dr Matt Doyle 
powiedział:

„Cieszę się, że możemy 
przyjmować pacjentów w tych 
klinikach. Leczenie Long Covid

jest przedmiotem dyskusji od 
początku pandemii. Cieszę się, że 
we współpracy między organami 
zdrowia publicznego i lokalnymi 
podmiotami zdrowotnymi 
powstała ta ważna

usługa, z której obecnie mogą 
korzystać mieszkańcy.

To stale zmieniająca się usługa, 
ponieważ coraz częściej na całym 
świecie Long Covid uznaje się za 
jednostkę chorobową.

„Zachęcam wszystkich, którzy 
odczuwają objawy Long Covid, 
by najpierw skontaktowały się 
ze swoim lekarzem. Zrobimy 
wszystko, by w razie potrzeby 
zapewnić pacjentom odpowiednie 
wsparcie”.

 
Jersey Care Model to 
pięcioletni program pracy 
nad udoskonaleniem 
sposobu świadczenia 
opieki zdrowotnej i 
społecznej na Wyspie. 
Współpraca z dostawcami 
takich świadczeń

oraz zajmującymi się 
nimi organizacjami 
charytatywnymi 
umożliwi sprawne 
świadczenie na rzecz 
mieszkańców Wyspy 
usług dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb 
pacjentów.

W 2021 r. stworzono podstawy 
do opracowania nowych usług 
i innowacyjnych sposobów 
współpracy w ciągu następnych 
czterech lat.

Celem na 2022 r. jest zwiększenie 
wsparcia w społeczności i 
zapewnianie jej usług mających 
zapobiec niepotrzebnemu 
przyjęciu do szpitala lub domów 
opieki i umożliwić pacjentom 
powrót do domu bez zwłoki, kiedy 
będą na to gotowi.

gov.je/jerseycaremodel

Musi zostać ustanowiony nowy urząd ds. 
zdrowia publicznego, który ustali potrzeby 
mieszkańców w zakresie zdrowia i 
pomocy społecznej oraz określi te usługi, 
które mają być priorytetowe.

We współpracy z organizacją 
charytatywną Family Nursing & Home 
Care uruchomiono pilotażową usługę 
zapobiegającą niepotrzebnym przyjęciom 
do szpitala. W ramach tej usługi zapewnia 
się mieszkańcom Wyspy nocne leczenie 
w domu.

Ta aplikacja cyfrowa pomaga 
mieszkańcom Wyspy chorującym na 
choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca 
czy choroby układu oddechowego.

Strategię opracowano we współpracy 
partnerskiej z ponad 30 dostawcami 
usług ochrony zdrowia i opieki społecznej 
na Wyspie. Będzie ona pomagała w 
koordynacji planowania i świadczenia 
usług.

Celem tej usługi jest zapewnienie leczenia i usług 
pielęgniarskich w społeczności, kiedy będzie 
potrzebna nagła pomoc.

We współpracy partnerskiej z lokalnymi 
organizacjami charytatywnymi i wolontariackimi 
celem jest scalenie usług, które pomogą 
mieszkańcom w zarządzaniu swoim zdrowiem 
i dobrym samopoczuciem dzięki różnym 
aktywnościom.

Celem tych usług jest zapewnianie odpowiednich 
zaawansowanych terapii pielęgniarskich w domach 
mieszkańców, by spełnić ich doraźne potrzeby 
rehabilitacyjne.

W ramach tego programu oferuje się pakiety 
krótkoterminowej opieki domowej, które pozwalają 
pacjentom, którym pozwala na to stan zdrowia, 
na powrót do domu i oczekiwanie na rozpoczęcie 
pakietu opieki stałej.

Mieszkańcy Wyspy będą mogli korzystać z 
nowego systemu teleporad, czyli 24-godzinnego 
systemu alarmu osobistego, który będzie 
umożliwiał użytkownikom wybór różnych urządzeń 
technologicznych najlepiej spełniających ich 
potrzeby i pomagających w samodzielnym 
funkcjonowaniu w domu.

HCS24 to darmowa linia informacyjna, w której 
mieszkańcy będą mogli otrzymać porady dotyczące 
chorób od wykwalifikowanego doradcy. Linia 
pomocowa prowadzona przez zespół ochrony 
zdrowia i opieki będzie również kierowała 
mieszkańców Wyspy, ich opiekunów lub lekarzy 
pierwszego kontaktu na odpowiednie świadczenia i 
wsparcie zależnie od indywidualnych potrzeb.

Usługi opracowywane we 
współpracy z partnerami

Opracowanie nowych usług

Tytuł: Przygotowanie naszych świadczeń służby zdrowia na przyszłość  
dzięki programowi Jersey Care Model
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Zdrowie publiczne

Wsparcie w powrocie do domu

Usługa szybkiego dostępu Usługi dodatkowe Rehabilitacja krótkoterminowa

Teleporady

Opieka pielęgniarska
nocna Strategia zamawiania

Health, Care and Support 24 (HCS24)

Aplikacja My mHealth

Kliniki „Long Covid” 
przyjmujące pacjentów

Najważniejsze informacje na temat niektórych obszarów zainteresowania w ramach programu Jersey Care Model:


