болногледачите
Бих желал да бъда вписан в
Информационния
списък
на
болногледачите
към
Вашата
организация(Trust)
(Моля попълнете с печатни букви)

Вашият местен служител за
болногледачите е:
Belfast Health
and Social Care Trust
Margaret McDonald
Glen Villa, Knockbracken Healthcare Park,
Saintfield Road, Belfast, BT8 8BH
Tel: 028 95046702
margaret.mcdonald@belfasttrust.hscni.net

Титла( Г-н, Г-жа, Г-ца):............................
Име:..........................................................
Адрес:.......................................................
Пощенски код:..........................................
Имейл:......................................................
Телефон:..................................................
Дата на раждане:.....................................
Етнически произход:................................
(напр. китайски, полски, литовски)

Ако Ви трябва преводач, моля да посочите
предпочитания от Вас език:
Ние изискваме тази информация за вашия
етнически произход, за да можем
ефективно
да
комуникираме
с
Вас
като
съблюдаваме
съществуващото
законодателство за защита на личните данни.

Подпис: ...............................................

Anne Cummings
Route Complex, 8E Coleraine Road,
Ballymoney, BT53 6BP
Tel: 028 2766 1392
Anne.Cummings@northerntrust.hscni.net

South Eastern Health
and Social Care Trust
Joan Scott
Ballynahinch Community Services,
45-47 Main Street, Ballynahinch, BT24 8DN
Tel: 028 97565456
Joan.Scott@setrust.hscni.net

Southern Health
and Social Care Trust
Patricia McCrink
Promoting Wellbeing Team,
John Mitchel Place, Newry, BT34 2BU
Tel: 028 30834252
Patricia.McCrink@southerntrust.hscni.net
Western Health
and Social Care Trust
Cathy Magowan
2 Coleshill Road,
Enniskillen, BT74 5PU
Tel: 028 6634 4000
Cathy.Magowan@westerntrust.hscni.net
Тази инициатива се подкрепя от Държавната здравна
агенция и се осъществява в партньорство с петте
организации за здравни и социални грижи, Barnardos/
Бернардос/, Carer Matter и Carer Trust.
BME Брошура за болногледачи
NT/MHDS/01/13/019 15K CCD

Полагате ли грижи
за друг човек?
(роднина/ съсед/ приятел)

Представител ли сте на
малцинствена етническа
група или пък сте с
черенокож произход?
Ако това сте Вие, ние бихме
желали да се свържете с нас
BME Carers Leaflet

Bulgarian

Вие сте болногледач ако редовно
предоставяте значителна по
количество помощ
•

спрямо дете или възрастен човек,
който е инвалид или страда от
болест

•

спрямо някого, който е немощен
поради старост

Болногледачите могат да бъдат хора
на всякаква възраст, включително
деца, млади хора и родители, полагащи
грижи към деца с инвалидност или със
специални нужди.
Болногледачите могат дa оказват
практическа помощ по различен начин,
като например чрез помощ при обличане,
къпане, взимане на медикаменти
и превозване. Някои болногледачи
оказват помощ като слъблюдават за
безопасността на някого.

Информационен списък на
болногледачите
Как ще използваме Вашата информация

за да Ви помогнем при определяне
на вашите нужди като болногледач

•

за да Ви подкрепяме при
осъществяването на Вашата роля
като болногледач

•

за да Ви свържем с предоставящи
подкрепа служби и други
организации

Всяка организация(Trust) има служител,
с когото болногледачите директно
осъществяват контакт. Те могат да Ви
информират за съществуващата местна
подкрепа за болногледачи, което включва:

•

Ще Ви свържем с местни организации
и служби, предоставящи подкрепа на
болногледачи

•

Ще Ви изпратим информация за
съществуващата подкрепа и относно
проблеми, които се отнасят до вашата
специфична роля на болногледач

•

Информация

•

Почивка от предоставяне на грижи

•

Обучение на болногледачи

Информацията, която имаме за Вас
ще бъде поверителна и няма да се
разкрива пред други организации без
ваше разрешение

•

Оценка на болногледачи

•

•

Ние ще впишем Вашите данни за
връзка в нашия Информационен
списък на болногледачите. Моля
да ни уведомите ако тези данни се
променят

•

Ако в определен момент Вие
вече не желаете да бъдете част
от този Информационен списък
на болногледачите, моля да се
свържете с Вашия местен служител
за болногледачите и те ще премахнат
Вашето име от този списък

•

Ако сте съгласни с начина, по
който ние ще използваме Вашата
информация, моля да попълните и да
се разпишете на листчето на гърба на
тази страница, да го откъснете и да го
предадете на Вашия местен служител
за болногледачите

Защо искаме да се свържете с нас
•

Как можем да Ви подкрепяме

и
•

Да Ви свържат също със специални
служби и други организации

Ако имате нужда от преводач, ние можем
да организираме това безплатно

Информационен списък на

