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Specjalista Kliniczny Pielęgniarz-Neurolog Urazów Głowy

Dostarczamy wsparcia i informacji rodzinom i pacjentom.
Otrzymałeś tę ulotkę na temat roli specjalisty klinicznego pielęgniarza-neurologa ponieważ
doświadczyłeś urazu głowy.
Kto jest moim specjalistą pielęgniarzem-neurologiem?
Twoim pielęgniarzem są:
Na oddziale - Jo Simpson
Ambulatoryjnie - Michelle East
Jaka jest twoja rola?
Dostarczamy wsparcia i informacji tobie oraz osobom tobie bliskim. Jesteśmy również kluczowymi dla
ciebie i twojej rodziny osobami, z którymi możesz się skontaktować jeśli masz jakieś obawy lub
pytania związane z twoją dolegliwością. Poprzez dostarczone wsparcie ograniczamy twój niepokój
wyjaśniając naturę urazu, omawiając możliwe zmiany w zachowaniu, które mogą zaistnieć po urazie.
Możesz również mieć pytania lub obawy związane z:
-

diagnozą
leczeniem
planami wypisu
finansami

Wsparcie po wypisie
Blisko współpracujemy z wszystkimi członkami multidyscyplinarnego zespołu (składającego się z
lekarzy, neuropsychologów, fizjoterapeutów oraz terapeutów zajęciowych) w celu zapewnienia
planowanej opieki oraz ustaleń wypisu pacjenta, zapewniając jasne zrozumienie czego możesz
oczekiwać teraz i w przyszłości.
Jak mogę się z wami kontaktować?
Mieścimy się w Royal Sussex County Hospital, jednakże obecnie nasza klinika prowadzona przez
pielęgniarzy mieści się przy Hurstwood Park w Haywards Heath. Oboje pracujemy na pół etatu a
nasze dni pracy to wtorek, środa i czwartek co jednak czasami się zmienia.

Możesz kontaktować się z nami telefonicznie lub pod adresem email:
Telefon:
Komórka:
Email:

01273 523488 lub 01273 523487
07788398227 (w czasie godzin pracy)
joanne.m.simpson@bsuh.nhs.uk
michelle.east@bsuh.nhs.uk
head.injury@bsuh.nhs.uk

Możliwe, że nie będziemy w stanie odpowiedzieć na twoje zapytania tego samego dnia, dokładamy
wszelkich starań żeby odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe. Zostawiając wiadomość będzie
pomocnym jeśli podasz swoje pełne imię oraz datę urodzenia.
Czy mój pielęgniarz specjalista zawsze odbierze telefon?
Nie zawsze jest możliwym, że specjalista pielęgniarz będzie mógł niezwłocznie odebrać telefon. Może
on być w klinice lub na oddziale zajmując się innymi pacjentami lub ich krewnymi. Pielęgniarze są
również nauczycielami i mogą być zajęci. Twój pielęgniarz poinformuje cię o swoich godzinach pracy.
Gdzie mogę szukać informacji?

Royal Sussex County Hospital

01273 696955

NHS Direct
NHS Choices

111
 www.nhs.uk

Wsparcie prawne
Neurologiczno/Traumatyczne

Po poradę związaną z zatrudnieniem,
benefitami,
ubezpieczeniem
i
sprawami
związanymi z firmami ubezpieczeniowymi,
pełnomocnictwem itd. proszę skontaktuj się z Jo
lub Michelle lub innym członkiem zespołu w celu
umówienia spotkania. Klinika pracuje w
czwartkowe popołudnia.

Headway.

Dostarcza
użytecznych
broszur,
tabeli
informacyjnych i informacji związanych z
urazami głowy oraz szczegółów twoich
lokalnych grup Headway.
Strona: www.headway.org.uk
Co drugi czwartek prowadzą oni otwarte drzwi
na poziomie 8a West

Brain and Spine Foundation

Dostarczają informacji i broszur, które można
ściągnąć z ich strony www.
www.brainandspine.org.uk
Infolinia: 0808 808 1000

Relate

Relate oferuje wsparcie, mediację, terapię
zdrowia seksualnego, warsztaty, konsultacje i
porady.
www.relate.org.uk
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