O que é a Gold Standards
Framework?

Porquê a GSF?

GSF e o planeamento de cuidados avançados são
completamente centrados em si, nos seus
desejos e necessidades. Pode alterar as suas
preferências com a frequência que precisar ou
desejar.

A Gold Standards Framework (GSF) (Abordagem
-Padrão de Ouro) é uma forma de trabalho que
ajuda a equipa a prestar cuidados ‘de ouro’ a
todas as pessoas que sofrem de um problema de
saúde que lhes limita a vida e quando se
encontram numa fase da sua doença onde não
tem já cura possível.

Como é que a minha
equipa saberá quais são as
minhas necessidades
atuais?

Como serei beneficiado?











Você e a sua família sentir-se-ão mais em
controlo da situação e com os seus desejos
reconhecidos e respeitados
As suas necessidades e os seus desejos serão
a nossa maior prioridade e a prestação dos
serviços que lhe prestaremos será planeada
consigo
Ao trabalharmos desta forma é mais provável
que venha a obter o tipo de cuidados que deseja
Melhor coordenação dos serviços de forma a
ajudar com os seus cuidados
Comunicação clara consigo, com a sua família e
todos os outros envolvidos na prestação dos
seus cuidados e tratamentos
Qualidade aprimorada dos seus cuidados de fim
de vida - principalmente o controlo dos sintomas
Ao receber a informação certa estamos a
apoiá-lo na tomada de decisões sobre o futuro

E se mudar de ideias sobre
o que eu quero?

Se tem um problema que lhe limita a vida, o
planeamento
de
prestação
de
cuidados
avançados, a GSF pode ser uma boa ideia.
O planeamento de prestação de cuidados
avançados é o processo de decidir quais os planos
que deseja fazer para os cuidados de saúde
futuros e como deseja receber os mesmos, o qual
é muitas das vezes em diálogo com o seu
profissional de saúde. Desta forma ajudará a que
sua família e os seus prestadores de cuidados
saibam quais são os seus desejos e preferências,
de forma a orientar a prestação de cuidados que
pode precisar no futuro.
É compreensível que não se queira envolver no
planeamento da prestação de cuidados com
antecedência. Esteja confiante no nosso apoio
contínuo.
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Uma boa comunicação é parte fundamental do
trabalho da GSF e iremos mantê-lo envolvido em
todas as etapas.
A sua equipa utilizará um sistema de codificação
de cores para um melhor entendimento e
prestação do cuidado certo, no momento certo e
conforme as suas necessidades mudem.

Comentários
Os profissionais de saúde de Jersey trabalham com
pacientes, famílias e colegas para, continuamente,
melhorar a prestação de serviços de cuidados de fim
de vida. Agradecemos e valorizamos as suas ideias,
sugestões e comentários. Fale com qualquer
profissional de saúde envolvido na prestação do seu
cuidado e compartilhe os seus comentários.
Obrigado.

A GSF visa proporcionar:
O Cuidado Certo

Contatos úteis e Informação
Complementar

para

Equipa Especialista em Cuidados Paliativos

A Pessoa Certa

Jersey Hospice Care, Mont Cochon,

no

St Helier, JE2 3JB

Local Certo
na
Altura Certa
Sempre

Tel.: 01534 876555
(24 horas)
ou via Jersey General Hospital (JGH) – Hospital
de Jersey
Tel.: 01534 442722

A GSF
para Prestação de
Cuidados de Fim de Vida
em Jersey

(Segunda a Quinta 08:30-16:30;
Sextas 08:30-15:30)

Temos apenas
UMA CHANCE DE O FAZER BEM
no final das nossas vidas
e
a GSF ajudará a proporcionar
uma prestação de cuidados
“de ouro”

………………………………..
Enfermagem Familiar e Prestação de Cuidados
Domiciliários
Le Bas Centre, St Saviours Road,
St Helier, JE2 4RP
Tel.: 01534 443600
(Segunda a Sexta 08:30–16:30)
Tel.: 01534 442000 (Central Telefónica do JGH)
(16:30-23:00 e fins-de-semana)
…………………………….

Utilizado com a autorização do Centro Nacional
da GSF para Prestação em Fim de Vida (visite
www.goldstandardsframework.org.uk )
Mais informação sobre a GSF disponível em
www.jerseyhospicecare.com

O Seu Médico de Família (GP)

…………………………….
Folheto: Pensar mais Além
O Meu Plano de Cuidados Avançados
Disponível em www.jerseyhospicecare.com
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Com o objetivo de alcançar a
melhor qualidade de vida para
todas as pessoas que se
aproximam do final das suas
vidas.

