
 

 

NWTS jest wspólną inicjatywą szpitali:  
Royal Manchester Children’s Hospital  

oraz  
Alder Hey Children’s Hospital 
NWTS jest dotowany przez:  

North West Specialist Commissioning Team 
NWTS website: www.nwts.nhs.uk 

 
NWTS ambulansy i personel zapewnia 

Medical Services  

Alfie “@therapypugalfie” at  NWTS  

 

 

   

Transport Pediatryczny dla Regionu  
Północnozachodniego oraz Północnej Walii 

Informacja dla rodziny 

http://www.nwts.nhs.uk
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NWTS wita 

Rozumiemy ze obecna sytuacja jest dla Państwa bardzo trudna i stresująca. 
Przekazujemy tę broszurę informacyjna w nadziei ze pomoże odpowiedzieć 
na Państwa pytania o opiekę nad dzieckiem w czasie transportu.  

Jeśli nadal mieliby Państwo pytania prosimy nie wahać sie i zapytać 
kogokolwiek z zespołu NWTS. 

Co to jest NWTS? 

NWTS zajmuje się specjalistycznym transportem ciężko chorych dzieci 
wymagających intensywnej terapii na całym terenie północnozachodnim i 
północnej Walii. Transportujemy je od szpitali rejonowych do szpitali 
specjalistycznych: Royal Manchester Children’s oraz Alder Hey Children’s 
Hospitals. W niektórych przypadkach wymagających innej specjalistycznej 
terapii transport odbywa się na terenie całego Zjednoczonego Królestwa 
(UK). 

Co to jest zespół transportujący? 

Nasz zespół transportujący składa sie z doktora, pielęgniarki oraz personelu 
ambulansu. Cały zespół ma kwalifikacje do opieki nad dzieckiem krytycznie 
chorym w czasie transportu medycznego. Doktor oraz pielęgniarka są 
osobami z wysokimi kwalifikacjami z zakresu Intensywnej Opieki 
Pediatrycznej (PICU) z Royal Manchester Children’s Hospital lub Alder Hey 
Children’s Hospital. 

Jak funkcjonuje transport? 

Wasz szpital telefonuje do NWTS o pomoc w transporcie. Przedstawia 
aktualny stan i zastosowane leczenie. 

Nasz zespół doradza w sprawie dalszego leczenia i koniecznego 
postępowania medycznego, aby ustabilizować stan dziecka. 

Kiedy zespół transportowy, NWTS przybywa do waszego szpitala 
rejonowego otrzymuje pełen raport o stanie dziecka i dokonuje całościowej 
oceny jego stanu. Gdy zespół pracuje w waszym szpitalu pracuje dalej nad 
stabilizacja stanu dziecka i określa dalsze postępowanie medyczne. 

Następnie zespół transportowy przewozi dziecko do jednego z oddziałów 
Intensywnej Opieki Pediatrycznej (PICU) gdzie będzie prowadzone dalsze 
leczenie.  
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Państwa opinia 
 

Cenimy sobie każdą opinie przekazana o pracy zespołu NWTS. 

Zespól wręczy Państwu formularz opinii, który prosimy 
wypełnić w wygodnym dla Państwa momencie i przekazać w 
oddziale PICU, skąd zostanie przesłany do siedziby NWTS 

 

Można tez skontaktować sie przekazując opinie pisemna na 
adres: 

 

NWTS Team 

Newton House 

Birchwood Park 

Warrington 

Cheshire 

WA3 6FW 

 

e-mail: kathryn.claydon-smith@nwts.nhs.uk 
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NWTS posiada własny w pełni wyposażony ambulans dla opieki nad ciężko 
chorym dzieckiem wymagającym intensywnej opieki. 

Staramy się sie umożliwić rodzicowi podroż z dzieckiem, ale niestety nie 
zawsze jest to możliwe. Staramy się sie w takim przypadku prosić wasz Szpital 
Rejonowy o zorganizowanie takiego transportu.    

 

W przypadku przejazdu z dzieckiem prosimy o przestrzeganie 

następujących przepisów: 

 Prosimy o pozostanie na wyznaczonym miejscu z zapiętym pasem 
bezpieczeństwa. 

 Prosimy o nierozpinanie pasa bezpieczeństwa, chyba ze o to porosi ktoś z 
zespołu. 

 Zostaniecie Państwo “przedstawieni” jednemu z ratowników z 
ambulansu, który podczas transportu będzie Państwa “Opiekunem”. 
Będzie on zajmował się Państwem, gdy wystąpi sytuacja nagła i 
konieczne będzie zatrzymanie ambulansu, aby podjąć konieczne 
czynności dla opieki nad Państwa dzieckiem. 

 Zespół będzie starał się informować na bieżąco Państwa o stanie dziecka 
podczas podróży, jednakże priorytetem jest leczenie dziecka. 

 Zespół może często kontaktować sie telefoniczne z ambulansu z 
Oddziałem (PICU), do którego jest przewożone dziecko, co do jego 
aktualnego stanu. 

Jeśli zdecydujecie sie Państwo na transport we własnym zakresie prosimy nie 
trzymać sie blisko ambulansu, który może włączyć syrenę i użyć świateł 
pojazdu uprzywilejowanego, aby przemieszczać się szybko w gęstym ruchu 
ulicznym. 

mailto:kathryn.claydon-smith@nwts.nhs.uk


 

 

PICU w Alder Hey w parku Szpitala Dziecięcego 

Adres: Eaton Road, West Derby, L12 2AP 

Adres Sat Nav: East Prescot Droga L14 5AB 
 

Bezpośrednia linia: 0151 252 5241/5242 / Rozdzielnie: 0151 228 4811 

PICU znajduje się na poziomie 1. 

Alder Hey znajduje się w West Derby, Liverpool, około 5 mil na wschód od  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pod koniec M62 prawa filtra autostrada (kierunku zachodnim) 

 Skręć w prawo w Queens i napęd na około 1 mili 

 Na 1 światłach (naprzeciwko domu publicznym Navigator) skręcić w 
prawo na East Prescot Road, 

 Alder Hey wynosi około 0,3 mil na lewej stronie. 

 Na światłach skręcić w lewo i jechać wokół do parkingu wielopiętrowym 

 Parking dla rodziców / użytkowników przeznaczono na parterze i na pozi-
omie 1 
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Adres Oddzialu Intensywnej Opieki Dziecięcej (PICU)  

w Royal Manchester Hospital 

Adres: Oxford Road M13 9WL; zlokalizowany na pierwszym piętrze nowego 
szpitala dziecięcego 

Telefon bezpośredni: 0161 701 8000 

Telefon na centrale:   0161 276 1234 

 Szpitale Central Manchester Hospitals przylegają do Uniwersytetu w 
Manchester  

 Jadąc na wschód po M62 na zjeździe 12 kontynuować jazdę po drodze 
M602 (Manchester/Salford) 

 Skręcić na prawo A57 Regent Road w kierunku Manchester City Centre 

 Trzymać sie prawej na Mancunian Way A57 jadąc po wiadukcie 

 Po 0,7 Mili zjechać droga zjazdowa na Wilslow A34 w kierunku Manchester 
University 

 Ta droga zjazdowa skręca ostro należy sie kierować w lewo do Upper Brook 
Street 

 Prze 1,1 mili jechać A34 a na czwartych światłach skręcić w prawo w 
Hathersage Road (jadąc mijamy po lewej stacje benzynowa Tesco i główny 
szpital po prawej 

 Na następnych światłach skręcić w prawo na parking przy szpitalu 
dziecięcym. 

Parking jest wolny dla chorych z PICU – proszę skontaktować sie ze starszą 
pielęgniarką dyżuru (nurse in charge) po dalsze informacje. 
 


