Lithuanian Fact Sheet
NACIONALINĖ SVEIKATOS PASLAUGOS - L.L. MEDICAL CARE LTD (AGARWAL &
AGRAWAL PRAKTIKA)
Šis pakuotės lapelis paaiškina, kaip Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) veikia Jungtinėje
Karalystėje.
National Health Service teikia sveikatos priežiūros Jungtinėje Karalystėje ir yra
finansuojamas iš mokesčių. Prieglobsčio prašytojai turi teisę gauti NHS rūpintis nemokamai,
o jų pretenzijos ar skundai yra apsvarstyti. Jums reikia HC2 formą, pateiktą Nacionalinės
prieglobsčio paramos tarnybos (NASS), arba galima vaistinėse, gauti nemokamus vaistus,
dantų gydymas, akių bandymus ir kai akinius.
Nėra žmonių, kurie dirba NHS, įskaitant gydytojų, slaugytojų ir žodžiu, bus perduoti bet
kokią informaciją apie jus jokiam kitam asmeniui ar organizacijai be jūsų sutikimo. Visos
sveikatos priežiūros paslaugos yra konfidenciali ir neturi įtakos sprendimo dėl ieškinio dėl
prieglobsčio.
KAIP MAN GAUTI PAGALBOS SU MANO SVEIKATA ?
Jei sergate, arba nerimaujate dėl savo sveikatos ar kas nors iš jūsų šeimos sveikatai, jums
reikia eiti pamatyti jums vietinį gydytoją, vadinama bendrosios praktikos (BP). GP klinika
vadinama operacija ar sveikatos centras.
Jūs turėtumėte užsiregistruoti pas GP kuo greičiau, kad būtų galima gauti medicininę
priežiūrą, jei reikia. Norėdami užsiregistruoti jums reikės nurodyti savo vardą, gimimo datą,
adresą ir telefono numerį, jei turite vieną. Jūsų parama darbuotojas, kuris padėjo jums
perkelti į savo būstą, žinos vietos tvarką registruodamiesi.
Kai gydytojai paprašyti visų naujų pacientų turėti sveikatos patikrinimą. Tai paprastai atlieka
slaugytoja. Svarbu, kad jūs einate į šį susitikimą, net jei esate gerai.
Jei praktika bus neregistruoja jums, galite paprašyti, kad vietos pirminės sveikatos priežiūros
Trust priskirti jus į praktiką.
KAIP PASIRINKITE PASTABĄ?
Prieš apsilankydami savo gydytojui arba vienai iš chirurginės slaugos, paprastai turėsite
susitikti asmeniškai, telefonu (020) 8539 2858 arba per internetines paslaugas iš šio adreso;
https://patient.emisaccess.co.uk/Account/Login?useridpanel=1
Galite paprašyti pamatyti vyrą ar moterį ar slaugę, nors tai ne visada įmanoma.
Jums gali prireikti palaukti kelias dienas, kad būtų skubiai paskiriamas. Jei manote, kad,
paskyrus paskirtą gydytoją, nedelsdami pasakykite gydytojui, pasakykite apie tai gydytoją, o
jei reikės, tą dieną pamatysite. Jei gydytojas mano, kad esate per sunkus, kad atvyktumėte į
operaciją, jis gali jus aplankyti namuose.
Paskyrimai su gydytoju bus penki ar dešimt minučių. Kiekvienam šeimos nariui, norinčiam
apsilankyti pas gydytoją, reikia skirti atskirą paskyrą.
Įsitikinkite, kad atvyksite laiku, kad susituosite, ir jei negalėsite dalyvauti jūsų paskyroje,
įsitikinkite, kad jūs jį atšaukėte.
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KĄ DARYTI, JEI NEKALBATE ANGLIŠKAI?
Jei jums reikia vertėjo turite pasakyti registratorė, kai jums padaryti paskyrimą.
Papasakokite darbuotojus, kokia kalba kalbate, ir jie bus užsakyti vertėją jums arba gauti
vertėją telefonu. Svarbu, kad jūs ir gydytojas suprasti vienas kitą, kad jis / ji gali nustatyti
tikslią diagnozę Jūsų problema.
KAS DAR VEIKIA SU MANO GP?
Slaugytojai yra labai aukštos kvalifikacijos Jungtinėje Karalystėje. Jie rūpinasi daugelį
sveikatos poreikius, įskaitant skiepus, kontracepcija patarimų, lėtinių ligų, tokių kaip diabetas
ir gali suteikti bendro pobūdžio patarimų apie sveikatą.
Akušerės prižiūrėti nėščioms moterims ir jų naujagimius. Priežiūra, kol kūdikio gimimo yra
vadinamas "gimdymo" ir po gimdymo "postnataliniam".
Sveikata Lankytojai slaugytojų, kurios specializuojasi vaikų ir jų šeimų priežiūros ir padėti
žmonėms išlikti sveikiems. Jie gali ateiti pas jus namuose.
KĄ DARYTI, JEI REIKIA APSILANKYTI PAS SPECIALISTĄ, GYDYTOJĄ?
Jūsų gydytojas paprastai teikia didžiąją dalį savo sveikatos priežiūros ir nuspręs, ar Jums
reikia apsilankyti pas gydytoją specialistą (konsultantą), arba jei jums reikia eiti į ligoninę.
Kiekvienas Didžiojoje Britanijoje turi laukti, kad pamatytumėte šių gydytojų specialistų.
Ligoninėje jums parašysime išsamią informaciją apie jūsų paskyrimą.
Jūs turite susisiekti ligoninę, jei jums reikia vertėjo dalyvauti savo paskyrimą.
Ligoninių paskyrimai kartais gali būti ligoninėse kai atstumas iš kur jūs gyvenate, nors jums
gali padėti su kelionės išlaidų, jei turite HC2.
PACIENTO LAIKOMAS ĮRAŠUS.
Jei buvo duota "Paciento Held Įrašų (mėlyna knygelė), prašome imtis su jumis kiekvieną
kartą jūs turite su gydytoju arba slaugytoja, paskyrimą. Į šios knygos informacija sau ir NHS
personalui. Niekas kitas turi teisę skaityti šią knygą.
KAS GALI MAN PADĖTI?
VAISTŲ
Jeigu gydytojas nori, kad jūs vartojate vaistus jis / ji tau parašyti receptą. Paimkite receptą į
vaistinę ar chemikas parduotuvėje. Norėdami gauti nemokamą receptų, jums reikia savo
HC2 formą. Vaistininkas gali suteikti konsultacijas dėl nedidelių sveikatos problemų gydyti.
Kai kurie vaistai gali būti perkamos iš vaistininku be recepto, įskaitant kai skausmo ir nuo
kosulio vaistus.
DANTŲ PRIEŽIŪRA
Jei turite problemų su dantimis, turėtumėte pamatyti odontologą. Norėdami gauti NHS
dantų gydymo jums reikia užsiregistruoti pas odontologą. Jei turite problemų su registracija
pas odontologą galite susisiekti NHS Direct ", arba vietinį Primary Care Trust.
REGĖJIMAS
Jei jums reikia jūsų akys bandymai ar reikia naujų akinių (akinių) užsirašyti pamatyti optikas.
Jie turi parduotuves daugumoje miestų centruose. HC2 forma apima akies bandymo išlaidas
ir kai akinius: paklauskite optikas apie tai.

2|3

Lithuanian Fact Sheet
GP IŠPLĖSTINĖS PASLAUGOS - KAI CHIRURGIJA UŽDAROMA
Dėl savaitgalio susitikimų apsilankykite
http://www.walthamforestccg.nhs.uk/ourwork/evening-and-weekend-gp-appointments-nowavailable-to-waltham-forest-residents.htm.
KAS YPATIESIEMS ATVEJU
Esant nepaprastam atvejui, jei jūs ar kas nors su jumis serga sunkiai ir negalite palaukti, kol
bus atvira GP operacija, galite paskambinti 999 (nemokamai) greitosios pagalbos
automobiliui arba eikite į vietos ligoninės nelaimingų atsitikimų ir ekstremalių situacijų skyrių.
Tačiau ši paslauga teikiama tik avarinėms situacijoms. Nenaudokite Nelaimingų atsitikimų ir
ekstremalių situacijų departamento nedidelių sveikatos problemų.
GP ar vietos prieglobsčio gydytojų komandos kontaktiniai duomenys;
L.L. Medical Care Ltd (Agarwal & Agrawal Practice)
Langtoro sveikatos centras
Langthorne Road, Leytonstone,
Londonas, E11 4HX
Telefono numeris: (020) 8539 2858
Fakso numeris: (020) 8539 3865
Interneto svetainė: http://www.llmedicareagarwal.co.uk/
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