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Informacion në lidhje me 
referimin tuaj në HSIB

Një referim është bërë në Degën e Hetimit 

të Sigurisë së Kujdesit Shëndetësor (HSIB) 

si pjesë e strategjisë kombëtare të sigurisë 

së materniteteve. Ne vlerësojmë se kjo 

mund të jetë një periudhë e vështirë për ju.  

Një anëtar i ekipit tonë të hetimit të 

materniteteve dëshiron t’ju kontaktojë 

për të shpjeguar se kush jemi dhe pse jeni 

referuar tek ne. Për këtë, nevojitet që ju të 

bini dakord prë kalimin e të dhënave tuaja 

të kontaktit nga spitali që ju ka dhënë këtë 

informacion.  

Ne dëshirojmë t’ju kontaktojmë për të 

shpjeguar çfarë hetojmë, për të pyetur nëse 

keni ndonjë shqetësim të veçantë në lidhje 

me kujdesin ndaj jush dhe për t’iu përgjigjur 

çdo pyetjeje që mund të keni në lidhje me 

organizatën tonë.

Rreth hetimeve të 
materniteteve të HSIB-së

Me veprimtari që ka nisur që prej datës 

01 prill 2018, ne ndërmarrim hetime 

të pavarura të materniteteve përmes 

NHS-së në Angli me qëllim për të nxitur 

përmirësime në nivel kombëtar.

Ne mbështetemi nga shërbimi i Zhvillimit 

të Shërbimit Shëndetësor Kombëtar 

(NHS Improvement) dhe financohemi nga 

Departamenti i Shëndetësisë dhe Kujdesit 

Social; megjithatë, ne veprojmë në mënyrë 

të pavarur nga Trust-et dhe organizata të 

tjera të NHS-së.  

Për shkak të shpërthimit të koronavirusit 

(COVID-19), ka qenë e nevojshme që ne 

të rishikojmë llojin e hetimeve që kryejmë. 

Kjo do të thotë që ne nuk jemi në gjendje 

të përfundojmë të gjitha hetimet, siç 

përcaktohet në Udhëzimet e Amësisë 

(2018) Ne do ta shqyrtojmë referimin 

tuaj sipas një kriteri të përkohshëm që 

është rënë dakord me Departamentin e 

Shëndetësisë dhe Kujdesit Social. Ne do ta 

shpjegojmë këtë më tej kur të flasim me ju. 

Zbuloni më shumë

Faqja jonë në internet përmban më 

shumë informacione të përgjithshme 

rreth nesh, një seksion të dedikuar për 

hetimet e materniteteve dhe informacione 

më specifike në lidhje me situatën e 

koronavirusit (Covid-19) 
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Çfarë të prisni 
Një mesazh nga një familje

Në mes të një traume shqiptimi i HSIB 
nga dikush dhe dhënia e një broshure 
mund të jetë e frikshme, madje e 
panevojshme, megjithatë duke qenë se 
jemi gjendur në të njëjtën situatë jemi 
mirënjohës që u përmend HSIB. Jo për 
shkak të rrethanave apo shkaktarëve 
por për hir të mbështetjes dhe 
qartësisë që erdhi më tej. 

Ne ishim familja e parë në Trust-in tonë 
lokal që përjetoi procesin e hetimit. Ne 
nuk mund t’ju themi se çfarë të prisni 
nga rrugëtimi juaj, do të donim që të 
mundeshim por mund t’ju bëjmë të 
ditur se rrugëtimi i HSIB-së është një 

rrugëtim me ndjeshmëri, çiltërsi dhe 
qartësi. 

Ne nuk e kishim idenë se çfarë do të 
shpalosej gjatë gjithë hetimit tonë 
por ajo që u shpalos ishte një vesh 
dëgjues dhe dashamirës dhe një 
rishikim i detajuar i të gjithë rrugëtimit 
tonë. Një rishikimqë ne tani e dimë 
sepo ndikon në sjelljen dhe praktikën 
klinike për familjet e ardhshme për 
ndryshim pozitiv. Në një farë mënyre, 
HSIB-ja ishte pikërisht ajo
qëkishim nevojë në një situatë që nuk 
na nevojitej.


