
Buod ng Cardiology 

Clip 1 

Pamagat: Panimula 

Nagbibigay ang East Sussex Healthcare NHS Trust (ESHT) ng malawak na mga 

serbisyong cardiology mula sa dalawang ospital: Eastbourne District General 

Hospital (EDGH) at Conquest Hospital, Hastings; ganundin sa mga lugar sa 

komunidad sa buong Sussex. 

Ang cardiology ay isang sangay ng medisina na tumututok sa dayagnosis at 

panggagamot ng mga sakit sa puso at mga kaugnay na kondisyon. 

Habang napakaraming klinikal na kondisyon ang nakakaapekto sa puso ng tao sa 

lahat ng edad, marami sa mga kondisyon sa puso ay may kaugnayan sa edad, na 

nagiging dahilan upang mas maging mahalaga ang mga serbisyo sa kalusugan ng 

puso (cardiology) habang nagkakaedad ang tao. 

Tuluy-tuloy itong nagkakaroon ng mga bagong pagpapaunlad sa pagpigil sa sakit, 

mga diagnostic at mga therapeutic. Karaniwang kabilang sa dayagnosis at 

panggagamot sa cardiology ang: 

• Angina (pananakit ng dibdib na sanhi ng pagkipot ng coronary arteries) 

• Arrhythmias, hal. atrial fibrillation (irregular na tibok ng puso) 

• Cardiomyopathy (sakit sa laman ng puso) na may heart failure kabilang ang 

pulmonary oedema (pagdami ng fluid) 

• Coronary artery thrombosis o myocardial infarction (atake sa puso) kadalasang 

may kasamang mataas na presyon ng dugo (hypertension) at mataas na cholesterol 

• Mga sakit ng arteries (atherosclerosis, arteritis, atheroma) 

• Mga heart murmur dulot ng heart valve disease 

• Butas sa puso at iba pang porma ng congenital heart disease sa buhay ng 

nakatatanda kabilang ang transisyon mula sa paediatric care 

• Shared care ng babaeng buntis na may sakit sa puso. 

 

Clip 2: 

Pamagat: Ano ang kinokonsulta namin? 

Ipinagmamalaki namin ang mga serbisyong cardiology na kasalukuyan naming 

ibinibigay sa pareho naming mga ospital ganundin sa ating mga lokal na komunidad. 

Ganunpaman, nais naming ipagpatuloy na itransporma at pahusayin ang mga 



serbisyong cardiology para sa mga nakatatanda sa East Sussex upang matiyak na 

matanggap ng pangangalaga sa tao ang tamang pangangalaga, sa tamang lugar, at 

sa tamang oras para sa kanila. 

Hindi namin ipinapanukala na palitan ang karamihan sa aming mga serbisyo, kaya 

magkakaroon pa rin ng pangangalaga sa cardiology para sa sino mang 

nangangailangan nito. Upang matiyak na matatanggap ng karamihan sa aming mga 

pasyente ang magandang kalidad ng pangangalaga na malapit sa tahanan, ang mga 

outpatient, mga non-invasive diagnostic, mga cardiac monitored bed, mga serbisyo 

sa cardiac rehabilation at heart failure ay mananatili sa parehong ospital o sa 

komunidad. Para sa maraming pasyente na isinangguni sa consultant ng kanilang 

GP (para sa mga kasong ‘di-agaran), patuloy silang titingnan sa mga outpatient 

clinic, na ibibigay pa rin sa parehong ospital at ilang klinika sa komunidad. 

 

Iminumungkahi naming maitayo ang mga pinakaispesyalistang serbisyong cardiac, 

na kailangan ng maliit na bilang ng mga pasyente, sa isa sa aming dalawang ospital 

at bumuo ng isang Cardiac Response 

Team upang suportahan ang mga pasyente sa kanilang pagdating sa A&E kasabay 

ng ‘hot clinics’ na magbibigay ng mabilis na pagtatasa sa parehong ospital. Kabilang 

sa mga ispesyalistang serbisyong cardiac ang mga operasyon o imbestigasyon na 

maaaring mangailangan ng magdamag o mahabang pamamalagi sa ospital. 

 

Ang pagsasagawa nito ay nangangahulugang mas mapapahusay pa namin ang 

pangangalaga at ang suportang ibinibigay namin sa mga taong may pinakaagarang 

mga pangangailangang cardiac habang patuloy na nagbibigay ng tuluy-tuloy, hindi 

gaanong agarang pangangalaga sa cardiac para sa mga tao sa pinakaangkop na 

lugar. Ang pagpapakilala ng front door model at hot clinics na ito (ang isang hot clinic 

ay isang klinikang pinangungunahan ng isang consultant na nagbibigay ng mabilis 

na akses sa pagtatasa) ay magtitiyak ng mas mabilis na dayagnosis, magpapababa 

ng mga oras ng paghihintay, magpapababa ng bilang ng mga kinakailangang 

appointment para sa mga pasyente at magpapaiksi sa haba ng oras na ilalagi ng 

mga pasyente sa ospital. Ang mga ito ay mga susing pagpapahusay ng kalidad sa 

serbisyong cardiology. 

Bilang bahagi ng konsultasyong ito, hinahanap namin ang iyong mga pananaw para 

sa aming panukala sa modelong serbisyo sa hinaharap at lokasyon ng mga 



pinakaispesyalistang serbisyong cardiac. Hinihingi rin namin ang iyong mga 

pananaw sa kung anong pinakamagandang lugar para sa mga serbisyong ito. 

 

Clip 3: 

Pamagat: Saan maaaring ibigay ang ispesyalistang serbisyo?  

Maaaring matagpuan ang mga ispesyalistang serbisyong ito saanman sa: 

• Eastbourne District General Hospital 

• The Conquest Hospital, Hastings 

Hindi pa namin tinutukoy ang nais na site sa yugtong ito dahil pakiramdam namin na 

alinman sa aming mga ospital – i.e. 

Eastbourne District General Hospital o ang Conquest Hospital sa Hastings – ay 

maaaring magpaunlak ng mga pinakaispesyalistang serbisyong cardiac na 

ipinapanukala namin batay sa isahang site. Ilan sa mga dahilan para rito ay ang 

mga: 

• Ang panukalang modelo ng pangangalaga ay naipakita nang gagana sa out-of-

hours at sa mga weekend sa parehong mga lugar ng ospital, na may mga benepisyo 

sa pangangalagang klinikal na inilalarawan sa mga panahon ng operasyon sa iisang 

lugar sa panahon ng pandemyang COVID. 

• Patuloy na matutugunan at mahihigitan ang mga pambansang pamantayan kapag 

ang cath labs, na kinakailangan para sa mga pinakaispesyalistang serbisyong 

cardiac na kinakailangan ng kaunting bilang ng mga tao, ay mag-ooperasyon 

lamang sa iisang lugar ng ospital (out-of-hours at mga weekend), saan mang ospita 

ito. 

• Ipinapakita sa pagsusuri ng ipinapadalang data ng South East Coast Ambulance 

Service na patas ang epekto ng mga paglalakbay ng ambulansya, alin mang lugar 

ang piliin. 

Ipinapakita ng nakolektang data at feedback para sa ating Equality and Health 

Inequality Impact Assessment na ang lugar ng Hastings ay may mas mataas na 

proporsyon ng kakulangang panlipunan at pang-ekonomiya kumpara sa lugar ng 

Eastbourne. Sa kabaliktaran, may mas mataas na proporsyon ng matatanda ang 

lugar ng Eastbourne kumpara sa lugar ng Hastings. Ang kakulangan at edad ay 

parehong may epekto sa posibleng pagkakaroon ng mga suliranin sa puso kaya 

dapat ding isaalang-alang ang mga bagay na ito bilang bahagi ng konsultasyon. 

 



Clip 4 

Pamagat: Ang aming pananaw para sa mga serbisyong cardiology sa East Sussex 

Nais naming magbigay ng mga serbisyong cardiology na tutugon sa mga 

pangangailangan ng ating populasyon at ang mga ito ay mataas ang kalidad, ligtas 

at sustainable, sa ngayon at maging sa hinaharap. Nais namin magkaroon ang mga 

pasyente ng: 

• Mas mabilis na akses sa dayagnosis at panggagamot 

• Mas mataas na bihasang pangangalaga mula sa mga ispesyalistang nagtatrabaho 

sa may maayos na staff, mga multidisciplanary team 

• Mas maiksing pamamalagi sa ospital; 

• Mas kaunting mga kanseladong appointment 

• Akses sa mga pinakabagong teknolohiya at panggagamot 

• Buong araw, araw-araw na mga serbisyong pinangungunahan ng consultant 

• Mas mataas na kalidad, ‘di nagbabago at epektibong pangangalaga. 

Naniniwala kami na matutulungan kami ng binalangkas naming mga pagbabago, at 

ang aming ikinukonsulta, na makamit ang pananaw na ito. 

 

Clip 5 

Pamagat: Paano namin pinaunlad ang ating mga opsyon? 

Nakatuon kami sa pakikipagtulungan sa mga partner at lokal na mamamayan upang 

magkasamang magdisenyo ng grupo ng mga panukala na magpapatuloy ng 

pagpapahusay sa mga serbisyong cardiology para sa lokal na mamamayan, 

pagbibigay solusyon sa ilan sa mga kasalukuyang hamon at pagsasagawa ng 

karamihan sa mga oportunidad sa hinaharap. 

Mula 4 Enero hanggang 14 Pebrero ngayong taon, kinausap namin ang mga lokal 

na mamamayan tungkol sa kanilang mga karanasan sa mga serbisyong cardiology; 

ano ang naging maayos at ano ang naramdaman nilang maaari pang paunlarin. 

Kabilang dito ang 82 mga sagot sa aming online/papel na talatanungan at 20 

malalimang mga foloow-up na panayam. 

Ikinagalak naming makitang lubos na nasiyahan ang mga tao sa natanggap nilang 

pangangalaga mula sa mga serbisyong cardiology. Ganunpaman, iminungkahi rin 

nila na maaaring maisagawa ang mga pagpapahusay sa mga lugar kagaya ng mga 

oras ng paghihintay, paano kami makipag-ugnayan sa mga pasyente, at kung gaano 

ka-accessible ang mga serbisyo.  



 

Noong Marso 2021, pinagsama-sama namin ang mga lokal na mamamayan, 

stakeholder, doktor, at ibang mga propesyunal sa pangangalagang pangkalusugan 

para sa tatlong ‘virtual’ workshop upang tingnan nang mas detalyado ang nakalap na 

feedback mula sa aming mga talatanungan at mga panayam, kasama ng ibang 

pambansa at lokal na health data, at sama-samang nagsimulang bumuo ng mga 

ideya upang higit na mapahusay ang mga serbisyong cardiology sa East Sussex. 

 

Nakatuon ang unang workshop sa pagbibigay-impormasyon sa modelo ng 

pangangalaga, pagsasaalang-alang sa mga pambansang pamantayan at kung 

anong mas mabisa sa ibang lugar sa bansa. Idinisenyo ang workshop na ito upang 

tulungan tayong tukuyin ang mas maaayos na paraan upang maihatid ang mga 

serbisyong cardiology sa hinaharap. 

 

Nakatuon ang ikalawang workshop sa pagbubuo ng mga ideya at mga opsyon para 

sa higit pang talakayan, pagbalangkas ng mga susing tema at mga mungkahing 

tinukoy mula sa aming mga naging pakikipag-ugnayan, feedback mula sa aming 

unang workshop, at mga panukala mula sa mga partner ng East Sussex NHS. 

 

Sinuri ng huling workshop ang bawat opsyong natukoy sa pangalawang workshop. 

Tinasa at pinuntusan ng mga kalahok ang bawat opsyon at iminungkahi kung aling 

opsyon ang dapat ipagpatuloy para sa higit na talakayan at feedback. 

 

Ang mga sumusunod na posibleng mga opsyon ay tinalakay sa panahon ng mga 

workshop: 

• Opsyon 1: pagpapanatili sa mga kasalukuyang serbisyo kung ano ang mga ito; 

• Opsyon 2: pagpapanatili sa mga kasalukuyang serbisyo kung ano ang mga ito 

habang nagdaragdag ng mga bagong lugar sa pagtatasa sa mga emergency 

department at ‘hot clinics’ sa parehong lugar ng acute hospital; 

• Opsyon 3: pagtatayo ng parehong acute hospital, na may karagdagang mga lugar 

ng pagtatasa at ‘hot clinics’ (‘lahat ng bagay, lahat ng lugar’); 

• Opsyon 4: paghihiwalay ng mga serbisyo upang ang Percutaneous Coronary 

Interventions (PCI) ay maihatid sa isang lugar ng acute hospital, habang ang mga 

serbisyong Electrophysiology (EP), Permanent Pacemaker (PPM) and Devices ay 



maihatid sa isa pang acute site, na may karagdagang mga lugar sa pagtatasa ng 

cardiology at ‘hot clinics’ sa parehong acute site. 

• Opsyon 5: magkasamang pagtatayo ng lahat ng mga catheterisation laboratory at 

mga serbisyong inpatient sa isang lugar ng acute hospital, na may acute outpatients 

at mga serbisyong diagnostic sa parehong acute site, na may karagdagang mga 

lugar sa pagtatasa ng cardiology at ‘hot clinics’ sa parehong acute site. 

 

Inimbitahan din ang mga kalahok sa mga workshop na magmungkahi ng ibang mga 

pamamaraan na ikokonsidera at tatasahin, ngunit napagkasunduan na angkop ang 

limang opsyon sa itaas kung kaya walang iba pang opsyon ang idinagdag. 

 

Sinabihan ang mga kalahok na iranggo at puntusan ang bawat limang mga 

posibleng opsyon para sa modelo ng pangangalaga sa hinaharap kumpara sa 

limang ‘criteria ng pagtatasa’ at, ng limang mga posibilidad. 

• Opsyon 5: ang magkasamang pagtatayo ng lahat ng mga catheterisation laboratory 

at inpatient care sa isa o iba pang lugar ng acute hospital, ay positibong tiningnan ng 

lahat ng uri ng stakeholder. 

 

Clip 6 

Pamagal: ang mga mungkahi  

Sa pagsasaalang-alang sa mga resulta ng EHIA, kasama ng mga feedback mula sa 

aming mga workshop sa pagtatasa ng mga opsyon at iba pang mga gawaing 

pakikipag-ugnayan, kumukonsulta kami sa dalawang opsyon: 

• Opsyon 1 Magkasamang itayo ang lahat ng mga catheterisation laboratory at mga 

ispesyalistang inpatient na serbisyong cardiology mula sa Eastbourne District 

General Hospital, na may mga acute outpatient at mga serbisyong diagnostic sa 

parehong Eastbourne District General Hospital at The Conquest 

Hospital, Hastings; kasama ng pagtatayo ng Cardiac Response Team sa A&E at hot 

clinics na magbibigay ng mabilis na pagtatasa sa parehong acute site. 

• Opsyon 2 Magkasamang itayo ang lahat ng mga catheterisation laboratory at mga 

ispesyalistang inpatient na serbisyong cardiology mula sa Conquest Hospital, at 

mananatili ang mga acute outpatient at mga serbisyong diagnostic sa parehong 

Eastbourne 



District General Hospital at The Conquest Hospital, Hastings; kasama ng pagtatayo 

ng Cardiac Response Team sa A&E at hot clinics na magbibigay ng mabilis na 

pagtatasa sa parehong acute site. 

Hindi pa namin tinutukoy ang nais na site sa yugtong ito dahil pakiramdam namin na 

alinman sa aming mga ospital ay maaaring magpaunlak ng mga 

pinakaispesyalistang serbisyong cardiac na ipinapanukala namin batay sa isahang 

site. 

 

Clip 7 

Pamagat: Pagtatasa sa Epekto ng Pagkakapantay-pantay at ‘Di-pagkakapantay-

pantay sa Kalusugan 

Sa buong yugto ng disenyo at konsultasyon, tuluy-tuloy naming sinuri ang aming 

mga panukala at mga pamamaraan ng konsultasyon laban sa pagtatasa sa epekto 

ng pagkakapantay-pantay at ‘di-pagkakapantay-pantay sa kalusugan (EHIA). 

Ginagamit namin ang mga EHIA upang malaman at maalis ang mga hadlang sa 

mga serbisyong maaaring makapigil sa mga tao na malaman ang tungkol sa 

serbisyo, sa paggamit nito, at higit na makinabang dito. Tinutulungan din kami ng 

mga EHIA na maibukas ang mga serbisyo sa mga bagong grupo, at ipinupokus kami 

nito sa epekto ng pagbabago sa user. 

Ipinakita ng aming paunang pagtatasa ng epekto at panganib sa aming EHIA na ang 

mga pasyente mula sa mga etnikong komunidad, ating nakatatandang populasyon, 

kalalakihan, mga pasyenteng may kapansanan o pangmatagalang kondisyon, mga 

residente sa mga care home at mga komunidad sa pinakakinakapos na mga lugar 

ay nasa pinakamataas na panganib ng lumalawak na mga ‘di-pagkakapantay-pantay 

sa kalusugan sa mga serbisyong cardiology. 

Ganunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang panganib para sa ibang mga 

komunidad sa lahat ng populasyon ng aming pasyente. 

Natulungan kami ng aming pakikipag-ugnayan bago ang konsultasyon upang 

pahusayin ang EHIA at tukuyin ang gagawin namin upang suportahan ang mga 

pasyente sa hinaharap upang maakses ang mga tamang serbisyo para sa kanila. 

Bilang bahagi ng aming panukala, patuloy kaming bumubuo ng mga 

pangmalawakang komunikasyon at programa sa pakikipag-ugnayan, upang 

suportahan ang mga tao na makagawa ng mga tamang pagpapasya para sa 

kanilang healthcare. 



Sa panahon ng pakikipag-ugnayan bago ang konsultasyon, may ilang grupo at/o 

kanilang mga kinatawan na hindi namin naugnayan at tututukan namin ang mga 

grupong ito sa panahon ng konsultasyon upang matiyak na ang kanilang mga 

pangangailangan at ng kanilang mga kinatawan ay buong-buong nakasama sa 

aming mga panukala. 

Ang mga ito ay ang: 

• Mga kinakapos na lugar at iyong mga maaaring may karagdagang mga 

pangangailangang pangkalusugan (kabilang ang kawalang-tirahan) 

• Ang komunidad ng Pipi’t bingi 

• Mga komunidad ng Itim, Asyano at Etnikong Minority 

• Komunidad ng Tomboy, Bakla, Bisexual at Transgender 

• Mga refugee at naghahanap ng asylum 

Sa buod, tinukoy ng aming EHIA ang mga positibong kinalabasan para sa 

karamihan ng siyam na iba’t ibang protektadong mga katangian. Ganunpaman, 

natukoy namin ang mga aksyong gagawin namin upang mapagaan ang mga 

negatibong epekto laban sa lahat at partikular na protektadong mga katangian. 

 

Clip 8 

Pamagat: Papaano namin matatasa kung aling lugar ng ospital ang piniling opsyon? 

Sa sandaling magsara ang konsultasyon, bawat isang sagot sa aming talatanungan, 

kasama ng karagdagang feedback mula sa lokal na mamamayan at mga 

organisasyong sangkot sa pagbibigay ng kalusugan, pangangalaga at suporta sa 

aming mga komunidad ng East Sussex, ay buong-buong ikokonsidera. 

Tatasahin at pupuntusan din namin ang parehong lugar ng ospital laban sa ilang 

matimbang na criteria, na maaaring kabilang ang: 

• Mga demographic ng populasyon 

• Mga pangangailangang pangkalusugan 

• Mga oras ng pagbiyahe 

• Aksesibilidad ng mga serbisyo 

• Mga pagkakaiba ng imprastraktura sa bawat lugar 

• Bilang ng mga apektadong pasyente 

• Pinakamahusay na paggamit ng resources 

Ang pagtitimbang ay isang paraan ng pagsukat ng kahalagahan ng criteria. 

Matutulungan kami ng mga sagot sa konsultasyon upang magpasya sa criteria kaya 



masusuri ito pagkatapos na magsara ang konsultasyon. Matutulungan kami nitong 

tiyakin na ang criteria sa pagtatasa ng mga opsyon at ang mga timbang ng mga ito 

ay ipinaalam ng kung anong mga sinabi sa amin ng lokal na mamamayan, kabilang 

ang mga pasyente at kanilang mga pamilya at mga tagapangalaga, at iyong 

nagtatrabaho sa aming mga serbisyong pangkalusugan at pangsasakyan ay siyang 

mahalaga, ganundin ang detalyadong data at pagtatasa ng umiiral ng mga 

serbisyong cardiology. 

Lahat ng feedback ng konsultasyon, mga sagot sa talatanungan at mga resulta ng 

pagtatasa ng opsyon ay gagamitin upang magpasya sa piniling ospital. 

Magbibigay kami ng mga regular na update sa progreso at ang pinal na piniling lugar 

sa pamamagitan ng newsletters, social media, mga artikulo sa diyaryo at sa aming 

website. 

 

Clip 9 

Pamagat: Iba pang mga konsultasyon na dapat malaman 

Isa sa aming mga karatig na hospital trust – Maidstone and Tunbridge Wells NHS 

Ang trust – ay kasalukuyan ding nakikipag-ugnayan sa publiko sa mga panukala na 

paunlarin ang kanilang mga serbisyong cardiology. Magtatapos ang panahon ng 

kanilang pakikipagougnayan sa 14 Enero 2022. 

Hindi kami naniniwalang maaapektuhan ng mga panukalang ito ang aming mga 

pasyente sa East Sussex ngunit maaari mong alamin ang higit pa sa 

www.mtw.nhs.uk/cardiology-engagement 

Sa East Sussex, kinukonsulta rin namin ang mga lokal na mamamayan tungkol sa 

mga panukala na pahusayin ang mga serbisyong ophthalmology (mata). Walang 

kaugnayan sa isa’t isa ang dalawang konsultasyon, ngunit maaari mong ibigay ang 

iyong mga pananaw sa parehong konsultasyon kung nanaisin mo.  

 


