
Váš miestny pracovník pre 
opatrovníkov je:

Margaret McDonald
Glen Villa, Knockbracken Healthcare Park, 
Saintfield Road, Belfast, BT8 8BH 
Tel: 028 95046702
margaret.mcdonald@belfasttrust.hscni.net

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

Joan Scott
Ballynahinch Community Services, 
45-47 Main Street, Ballynahinch, BT24 8DN 
Tel: 028 97565456
Joan.Scott@setrust.hscni.net

Patricia McCrink
Promoting Wellbeing Team, 
John Mitchel Place, Newry, BT34 2BU
Tel: 028 30834252
Patricia.McCrink@southerntrust.hscni.net

Cathy Magowan
2 Coleshill Road,
Enniskillen, BT74 5PU
Tel:  028 6634 4000
Cathy.Magowan@westerntrust.hscni.net

Belfast Health
and Social Care Trust

Staráte sa o 
niekoho?
(člena rodiny / suseda / priateľa)

A máte černošský 
alebo menšinový 
etnický pôvod?

Ak áno, dajte nám 
prosím vedieť!

Zoznam údajov o opatrovníkoch
Chcel(a) by som, aby som bol(a) 
zaradený(á) na nemocničný zoznam 
údajov o opatrovníkoch:
(Tlačeným prosím)

Titul:  .........................................................

Meno:  ......................................................

Adresa:  ....................................................

..................................................................

PSČ:  ........................................................

Email:........................................................

Telefón:  ...................................................

Dátum narodenia:  ....................................

Etnický pôvod: ..........................................
(napr. čínsky, poľský, litovský)

Ak potrebujete tlmočníka, uveďte prosím, 
ktorý jazyk uprednostňujete:

..................................................................

Informácie o vašom etnickom pôvode 
zhromažďujeme preto, aby sme s vami 
mohli efektívne komunikovať v súlade so 
súčasnými právnymi predpismi o ochrane 
osobných údajov.
 
Podpis:                                            ..................................................
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Túto iniciatívu podporuje organizácia Public Health Agency v 
spolupráci s piatimi nemocnicami Health & Social Care Trust a 
charitami Barnardos, Carers Matter a Carers Trust.
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Zoznam údajov o opatrovníkoch

Ako budú použité vaše údaje

•	 Napojíme vás na miestnu nemocnicu 
a podporné služby pre opatrovníkov

•	 Pošleme vám informácie o podpore 
pre opatrovníkov a iných otázkach, 
ktoré súvisia s vašou konkrétnou 
opatrovníckou úlohou

•	 Informácie o vás budú považované 
za dôverné a nebudú bez 
vášho povolenia predané iným 
organizáciám

•	 Vaše kontaktné údaje zaradíme do 
zoznamu údajov o opatrovníkoch. 
Nahláste nám prosím prípadnú 
zmenu kontaktných údajov

•	 Ak by ste kedykoľvek nechceli 
byť uvedení na zozname údajov o 
opatrovníkoch, kontaktujte prosím 
vášho miestneho pracovníka pre 
opatrovníkov, ktorý vaše meno 
odstráni zo zoznamu

•	 Ak súhlasíte s tým, ako použijeme 
vaše údaje, vyplňte a podpíšte 
prosím trhací prúžok na druhej strane 
a dajte ho miestnemu pracovníkovi 
pre opatrovníkov

Akú podporu vám môžeme ponúknuť

V každej nemocnici je pracovník, ktorý 
pre opatrovníkov predstavuje kontaktnú 
osobu. Títo pracovníci vás môžu 
informovať o miestnej podpore pre 
opatrovníkov, čo zahŕňa:

•	 Informácie

•	 Prestávky v opatrovníctve

•	 Školenie opatrovníkov

•	 Posúdenie opatrovníkov

a

•	 tiež vás môžu napojiť na služby, 
ktoré poskytuje nemocnica a iné 
organizácie

Ak potrebujete tlmočnícke služby, 
môžeme ich bezplatne zaistiť.

Opatrovníkom ste vtedy, ak pravidelne 
poskytujete pomoc a podporu

•	 dospelej osobe alebo dieťaťu, ktorí 
trpia zdravotným postihnutím alebo 
chorobou

•	 niekomu, kto má kvôli starobe chabé 
zdravie

Opatrovníkmi môžu byť ľudia všetkých 
vekových  skupín vrátane detí, 
mladistvých a rodičov, ktorí opatrujú 
postihnuté deti alebo deti so špeciálnymi 
potrebami.

Opatrovníci môžu po praktickej stránke 
pomáhať v rôznych oblastiach, napríklad 
s obliekaním, kúpaním, liekmi a 
dopravou. Niektorí opatrovníci na niekoho 
dozerajú, aby zaistili jeho bezpečnosť.

Prečo chceme, aby ste sa nám ozvali

•	 Aby sme vám pomohli rozpoznať 
vaše potreby ako opatrovníka.

•	 Aby sme vám v roli opatrovníka 
zaistili podporu.

•	 Aby sme vás napojili na podporné 
služby a iné organizácie


