
Źródła dodatkowych informacji 

NHS Choices: www.nhs.uk/conditions 

Nasza strona internetowa: www.sfh-tr.nhs.uk 

 

Dział obsługi pacjentów (Patient Experience Team - PET) 

Dział PET jest Państwu dostępny, jeżeli chcieliby się Państwo 

podzielić swoją pozytywną opinią lub złożyć zażalenie. 

Zapewniamy szybką i sprawną obsługę. 

King’s Mill Hospital: 01623 672222 

Newark Hospital: 01636 685692 

E-mail:  sfh-tr.PET@nhs.net 

 

Jeżeli chcieliby Państwo, aby treść tej ulotki była przetłumaczona 

na inny język lub w innym formacie, prosimy o kontakt z działem 

PET (dane powyżej). Dokument ten został wydany wyłącznie dla 

Państwa informacji i nie powinien on zastąpić porad zasięgniętych 

od lekarza specjalisty. Prosimy odnieść się do podanych stron 

internetowych w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji. 

Wszelkie strony internetowe są podane dla Państwa informacji i 

wygody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za informacje 

zawarte na tych stronach. Jeżeli potrzebują Państwo pełną listę 

źródeł użytych do sporządzenia tej ulotki, prosimy o kontakt na 

adres e-mail: sfh-tr.patientinformation@nhs.net  
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INFORMACJE DLA PACJENTÓW 

Urazy głowy (dorośli i dzieci) 

Pogotowie ratunkowe 

 
King’s Mill Hospital  

Mansfield Road, Sutton in Ashfield, Notts 

NG17 4JL 

Telefon: 01623 622515, wewnętrzny 2789 

 

Newark Hospital  

Boundary Road, Newark, Notts NG24 4DE 

Telefon: 01636 681681 

 

Informacje dla osoby opiekującej się 

Państwem 

 

Prosimy zabrać pacjenta na najbliższe 

pogotowie ratunkowe, jeżeli: 

 

• Są bardziej senni niż zazwyczaj. 

• Mają atak. 

• Mają nieznane objawy. 

• Wymiotowali więcej niż dwa razy. 

• Cierpią na silny ból głowy, który nie 

ustępuje po zażyciu lekarstwa. 
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√  Odpoczywać w ciszy w domu 

√  Zażywać paracetamol lub 

ibuprofen, aby uśmierzyć bóle głowy 

 

Jeżeli cierpią Państwo na ataki 

astmy lub wrzody żołądka, ibuprofen 

należy podawać ze szczególną 

ostrożnością. 

 

Przed zażyciem leków należy 

zapoznać się z treścią ulotki. 

 

Przez kilka dni nie powinni 

Państwo: 

 

x Uprawiać sportu lub innych 

wyczerpujących ćwiczeń. 

x Spożywać alkoholu ani nadmiernie 

przejadać się. 

Prosimy zabrać dziecko na 

najbliższe pogotowie ratunkowe, 

jeżeli: 

 

√ Cierpi na silny ból głowy, który nie 

ustępuje po zażyciu lekarstwa. 

√  Jest bardziej śpiące niż zazwyczaj. 

√  Wymiotowało więcej niż dwa razy. 

√  Martwią się Państwo stanem 

dziecka. 

√  Ma problem z utrzymaniem 

równowagi lub problemy z 

utrzymaniem moczu. 

 

Osoby dorosłe 

 

Przez kilka dni powinny: 

 

√  Przebywać pod nadzorem innej 

osoby dorosłej 

  

Dzieci 

 

W przypadku lekkich obrażeń u 

dziecka, nie zawsze zalecone będzie 

prześwietlenie, ponieważ leczenie 

może być takie same, niezależnie od 

wyników prześwietlenia. 

 

Powinni Państwo: 

 

√  Zapewnić dziecku odpoczynek w 

ciszy po powrocie do domu. 

√  Podać dziecku lekarstwa dla dzieci, 

np. paracetamol lub ibuprofen dla 

dzieci i niemowląt w celu uśmierzenia 

bólu głowy. Jeżeli dziecko cierpi na 

ataki astmy, ibuprofen należy 

podawać ze szczególną ostrożnością. 

 

Przed zażyciem leków należy 

zapoznać się z treścią ulotki. 


