
Nokļūšana no punkta 
A uz punktu B

4. gadījuma izpēte — slimnīcu apmeklējumi 
personām ratiņkrēslā, kuras pārvietojas 

kopā ar skābekļa balonu 

Fenland District Council, Fenland Hall, County Road, March, Cambridgeshire, PE15 8NQ

Būtiski braucieni bez auto

4. Lai varētu saņemt šo transporta veidu, pacientam
ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem

D. kungs uzskata, ka iespēja Auto izsaukšana viņam ir vispiemērotākā, jo:
•  šī iespēja viņam ļauj ceļot, izmantojot iepriekš rezervējamu pakalpojumu, kas 

viņa transporta vajadzības spēj risināt labāk;
•  autovadītāji ir apmācīti, kā sniegt palīdzību, klientam iekāpjot transporta līdzeklī 

un izkāpjot no tā;
•  turklāt ar Auto izsaukšanu D. kungs kā brauciena sākumpunktu var norādīt savas 

mājas, un pēc slimnīcas apmeklējuma viņam nav jāgaida aizvešana mājās.

5. Kā klients var piekļūt šim transporta pakalpojumam
vai to rezervēt?

Lai izmantotu pakalpojumu Auto izsaukšana, klientam ir jābūt Fenland kopienas 
transporta asociācijas (Fenland Association for Community Transport — FACT) 
dalībniekam.

Dalības maksa ir £ 10 gadā, un pieteikuma veidlapas ir pieejamas asociācijas 
brošūrās Brauciena izsaukšana, kas ir pieejamas informācijas punktos Fenland @ 
your service, bibliotēkās un ārstu praksēs, vai sazinoties ar FACT pa tālruni 01354 
661234, lai pieprasītu dalības pakotni.

Pieteikuma veidlapu varat lejupielādēt arī asociācijas vietnē:
www.fact-cambs.co.uk

Kad esat kļuvis par dalībnieku, varat vienkārši piezvanīt uz FACT biroju un norādīt, 
kurā dienā un kādā laikā vēlaties izmantot pakalpojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka par šī pakalpojuma lietošanu ir jāmaksā. Summa, kāda 
klientam ir jāmaksā, ir atkarīga no brauciena ilguma. Izmaksas tiek pārrunātas 
brauciena rezervēšanas laikā.

6. Citas transporta iespējas 

Lai uzzinātu par citām transporta iespējām, kas pieejamas Fenland apgabalā, 
varat saņemt Fenland transporta katalogu (Fenland Transport Directory) jebkurā 
mūsu informācijas punktā Fenland @ your service.
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3. Pašreizējās transporta iespējas un to piemērotība

D. kunga konkrētās problēmas attiecībā uz katru transporta iespēju.
Iespējas Komentāri

Autobuss •  D. kungam ir grūti iekāpt autobusos ratiņkrēsla 
un skābekļa balona dēļ

• D. kunga dzīvesvietā autobuss nekursē regulāri
•  Par braukšanu ar kopēju ir jāmaksā papildu 

maksa
•  D. kungam braukšana ar autobusiem sagādā 

lielas neērtības
•  Nav pieejams tiešs maršruts uz slimnīcu 

Hinchingbrooke Hospital
Taksometrs •  Taksometri ir licencēti skābekļa balonu 

pārvadāšanai
•  Daudzi taksometri nav pietiekami lieli, lai tajos 

varētu izvietot ratiņkrēslu un skābekļa balonu
• Cena
•  Jārezervē atpakaļbrauciens, kad slimnīcas 

apmeklējums ir beidzies
Brauciena izsaukšana 
(Dial A Ride)

•  Transporta līdzeklis ir licencēts skābekļa balonu 
pārvadāšanai

• Kopējam ir jāmaksā atsevišķi
•  Nav pieejams tiešs maršruts uz slimnīcu 

Hinchingbrooke Hospital
Kopienas auto shēma 
(Community Car Scheme)

•  Brīvprātīgo automašīnas nav licencētas skābekļa 
balonu pārvadāšanai

•  Pakalpojums nodrošina pilnīgu transportēšanu 
no sākumpunkta līdz beigu punktam

Auto izsaukšana 
(Dial A Car)

•  Transporta līdzeklis ir licencēts skābekļa balonu 
pārvadāšanai

• Kopējs var braukt kopā ar klientu
•  Pakalpojums nodrošina pilnīgu transportēšanu 

no sākumpunkta līdz beigu punktam
•  Autovadītājs ir apmācīts, kā sniegt palīdzību D. 

kungam
Nacionālā veselības  
dienesta transports 
(NHS Transport)

• D. kungam ir jāatbilst NHS kritērijiem
•  Transports ir jārezervē ar ģimenes ārsta 

starpniecību
• Jāgaida līdz braukšanai atpakaļ mājās

Šī brošūra ir daļa no vairākām gadījumu izpētēm, kas veiktas, lai sniegtu 
informāciju par dažādām situācijām saistībā ar transportu.

Šajā gadījuma izpētē īpaša uzmanība tika pievērsta transporta vajadzībām 
personām, kurām ir kustību traucējumi un ir nepieciešams ņemt līdzi skābekļa 
balonu. Apmeklēt slimnīcu var būt sarežģīti, ja nav pieejams transports. Šī gadījuma 
izpēte tika veikta ar mērķi apmierināt šādu cilvēku vajadzības.

1. Iepazīstieties ar D. kungu

D. kungs ir 55 gadus vecs vīrietis, kas izmanto ratiņkrēslu, kura sānos ir 
piestiprināts skābekļa balons. D. kungs dzīvo viens, un pie viņa katru dienu 
nāk kopējs, lai sniegtu palīdzību. Viņam katru mēnesi ir jāapmeklē slimnīca 
Hinchingbrooke Hospital, tādēļ ir nepieciešams transports, kas spētu pārvadāt 
arī ratiņkrēslu un skābekļa balonu. 
 
 

2. D. kunga vajadzību izprašana

D. kungam ir šādas konkrētas transporta vajadzības un grūtības:

• nepieciešams īpaši aprīkots transporta līdzeklis, kur var pārvadāt ratiņkrēslu;
•  nepieciešams transporta līdzeklis, kas ir licencēts skābekļa balonu 

pārvadāšanai;
• jāpalīdz iekāpt transporta līdzeklī un izkāpt no tā;
•  nepieciešams transporta līdzeklis, kur kopējs var braukt kopā ar D. kungu, lai 

viņam palīdzētu iekāpt transporta līdzeklī un izkāpt no tā;
•  transporta līdzeklim jābūt pietiekami plašam, lai D. kungam būtu vieta viņa 

skābekļa balonam un ratiņkrēslam un brauciena laikā viņš justos ērti.


