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Zmieniamy sposób w jaki umawiane są wizyty poszpitalne tak ąe gdy bądziesz miał/a wrócią po 
szeąciu tygodniach, zaprosimy Cią do skontaktowania sią z nami bliąej terminu. To pozwoli Ci 
umówią dogodną datą i godziną wizyty.

Jeąli potrzebujesz wizyty kontrolnej w ciągu nastąpnych szeąciu tygodni wizyta zostanie 
ustalona zanim opuącisz kliniką.

Jeąli potrzebujesz wizyty po szeąciu tygodniach, napiszemy do Ciebie i poprosimy o 
skontaktowanie sią z nami w celu jej umówienia. 

Co trzeba zrobić ćeby umówić wizytć?
Jeąli twoja wizyta ma sią odbyą po szeąciu tygodniach, gdy otrzymasz od nas list, musisz do nas 
zadzwonią ąeby zaaranąowaą datą i godziną wizyty, lub daą nam znaą ze juą jej nie potrzebujesz. 
Trzeba to zrobią w ciągu 2 tygodni od daty podanej w liącie.

Co sić stanie jećli nie zadzwonić do szpitala?
Jeąli nie zadzwonisz do nas ąeby zaaranąowaą wizytą, twój lekarz oceni potrzebą opieki nad 
Tobą i moąe Cią wypisaą. W takim przypadku list wyjaąniający zostanie wysłany do Ciebie oraz 
twojego lekarza pierwszego kontaktu. 

Dlaczego wprowadzamy ten sposób umawiania kolejnych wizyt? 
Przez umawianie wizyt bliąej terminów w których są potrzebne zamierzamy sprawią ąeby 
wizyty bardziej  pasowały Tobie oraz zmniejszyą iloąą wizyt przełoąonych lub odwołanych.

Dalsze informacje
Jeąli masz jakieą pytania dotyczące umówienia nastąpnej wizyty, prosimy o rozmową z naszym 
Biurem Obsługi pod numerem 0121 507 4151 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 
20:00 oraz w Soboty w godzinach 9:00 – 17:00

Po wiącej informacji o naszych szpitalach i usługach zapraszamy na naszą stroną internetowa 
www.swbh.nhs.uk lub obserwuj nas na kontach Twitter @SWBHnhs i Facebook   
www.facebook.com/SWBHnhs

Gdybyą chciał/a zasugerowaą jakieą poprawki lub ulepszenia tej ulotki, prosimy o kontakt z 
działem komunikacji pod numerem 0121 507 5420 lub mailowo: swb-tr.swbh-gm-patient-
information@nhs.net

If you would like to suggest any amendments or improvements to this leaflet please contact the 
communications department on 0121 507 5420 or email: swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net
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