Polish Fact Sheet
NARODOWE ZDROWIE ZDROWOTNE - L.L. MEDYCZNA OPIEKA PIELĘGNIARCZA
(AGARWAL I PRAKTYKA AGRAWALNA)
Niniejsza ulotka wyjaśnia, jak National Health Service (NHS) pracuje w Wielkiej Brytanii.
Państwowa służba zdrowia zapewnia opiekę zdrowotną w Wielkiej Brytanii i jest finansowana
z podatków. azylanci mają prawo do dostępu do NHS podczas gdy ich roszczenia lub
odwołania są rozpatrywane. Trzeba formularza HC2, dostarczanego przez Narodowy
Wsparcia w dziedzinie Azylu Service (NASS) lub dostępne w aptekach, aby otrzymać
bezpłatne leki, leczenie stomatologiczne, badanie wzroku i kilka szklanek.
Żaden z ludzi, którzy pracują dla NHS, w tym lekarzy, pielęgniarek i tłumaczy, będziemy
przekazywać żadnych informacji o Tobie żadnej innej osobie lub organizacji bez Twojej
zgody. Wszystko opieka medyczna jest poufna i nie ma wpływu na orzeczenie w sprawie
roszczenia o azyl.
JAK MOGĘ UZYSKAĆ POMOC MOJEGO ZDROWIA ?
Jeśli jesteś chory, lub martwi się o swoje zdrowie i zdrowie nikogo w rodzinie, należy udać
się do zobaczenia miejscowego lekarza, zwany General Practitioner (GP). Klinika GP nazywa
się zabieg operacyjny lub do Centrum Zdrowia.
Należy zarejestrować się u lekarza jak najszybciej, tak aby można było uzyskać pomoc
medyczną, jeśli jest to potrzebne. Aby się zarejestrować musisz podać swoje imię i
nazwisko, datę urodzenia, adres i numer telefonu, jeśli masz. Twój pracownik wsparcia,
którzy was pomógł przenieść do swojego mieszkania, jest zorientowany w procedurach
rejestracji.
Niektórzy lekarze wszystkich nowych pacjentów mieć badania lekarskie. Jest to zwykle
wykonywane przez pielęgniarki. Ważne jest, aby udać się do tego powołania, nawet jeśli są
dobrze.
Jeśli praktyka nie będzie rejestrować, możesz zwrócić się do miejscowego Primary Care
Trust, aby przypisać do praktyki.
JAK ZOSTAĆ MASA?
Przed wizytą u lekarza lub jednego z pielęgniarek podczas chirurgii zazwyczaj trzeba umówić
się na spotkanie osobiście, telefonicznie (020) 8539 2858 lub przez serwis internetowy, z
tego adresu;
https://patient.emisaccess.co.uk/Account/Login?useridpanel=1
Możesz poprosić o wizytę u lekarza lub pielęgniarki, chociaż nie zawsze jest to możliwe.
Być może trzeba będzie poczekać kilka dni na nie pilne spotkanie. Jeśli uważasz, że musisz
umówić się na wizytę z lekarzem, natychmiast poinformuj recepcjonistę, a ten dzień okaże
się być właściwy. Jeśli lekarz uzna, że jesteś zbyt chory, aby przyjść do chirurgii, może
odwiedzić Cię w domu.
Spotkania z lekarzem odbędą się przez pięć lub dziesięć minut. Musisz zrobić osobne
spotkanie dla każdego członka rodziny, który chce odwiedzić lekarza.
Upewnij się, że dotarłeś na czas na spotkanie, a jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu,
upewnij się, że go anulujesz.
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CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE MÓWIĄ PO ANGIELSKU?
Jeśli potrzebujesz tłumacza trzeba powiedz recepcjonistce podczas dokonywania wizytę.
Powiedzieć, że personel w jakim języku mówisz i będą zamówić tłumacza dla ciebie lub
dostać tłumacza w telefonie. Istotne jest to, że ty i lekarz rozumieją się nawzajem tak, że
on / ona może zrobić dokładną diagnozę problemu.
KTO JESZCZE WORKS WITH MY GP?
Pielęgniarki są bardzo wysoko wyszkolonych w Wielkiej Brytanii. Dbają o wiele potrzeb
zdrowotnych, w tym szczepienia, porady antykoncepcji, chorób przewlekłych, takich jak
cukrzyca i może dać ogólne porady zdrowotne.
Położne opiekować kobiet w ciąży i ich noworodków. Troska przed narodzinami dziecka
nazywa się "ante-natal" i po porodzie "poporodowa".
Pielęgniarki są pielęgniarki, którzy specjalizują się w opiece nad dziećmi i ich rodzin oraz w
pomaganiu ludziom zachować zdrowie. Mogą one pochodzić odwiedzić cię w domu.
CO ZROBIĆ, JEŚLI TRZEBA ZOBACZYĆ SPECJALISTY LEKARZA?
Twój lekarz będzie zwykle zapewniają większość opieki zdrowotnej i zdecyduje, czy trzeba
zobaczyć lekarza specjalisty (konsultanta) lub jeśli trzeba iść do szpitala. Każdy w Wielkiej
Brytanii ma czekać, aby zobaczyć tych lekarzy specjalistów.
W szpitalu będą pisać do was o szczegółach wizyty.
Musisz skontaktować się ze szpitalem, jeśli potrzebujesz tłumacza być obecny podczas
wizyty u lekarza.
Wizyty w szpitalu może być czasem w szpitalach w pewnej odległości od miejsca
zamieszkania, chociaż można uzyskać pomoc z kosztami podróży, jeśli masz OG 2.
PACJENTÓW, ZGROMADZONYCH REKORDÓW.
Jeśli zostały podane pacjentowi Held Record (blue book), proszę wziąć to ze sobą za każdym
razem masz wizytę u lekarza lub pielęgniarki. Informacje zawarte w tej książce jest dla
siebie i pracowników NHS. Nikt inny nie ma prawa do przeczytania tej książki.
KTO JESZCZE MOŻE MI POMÓC?
LEKÓW
Jeśli lekarz chce przyjmować leki on / ona wypisze receptę. Weź receptę do apteki lub
chemik sklepu. Aby otrzymać bezpłatne leki, potrzebujesz formularza HC2. Farmaceuta
może udzielić porady na temat leczenia drobnych problemów zdrowotnych. Niektóre leki
można kupić od farmaceuty bez recepty, w tym niektórych leków przeciwbólowych i leków
na kaszel.
DENTYSTYCZNE
Jeśli masz problem z zębami należy dentysty. Aby otrzymać NHS leczenia
stomatologicznego trzeba zarejestrować się u dentysty. Jeśli masz kłopoty rejestracji u
dentysty można skontaktować się z NHS Direct lub lokalnym Primary Care Trust.
WZROK
Jeśli potrzebujesz badania oczu lub potrzebujesz nowe okulary (okulary) umówić widzieć u
optyka. Mają sklepów w większości ośrodków miejskich. Formularz HC2 pokrywa koszt
badania wzroku i niektóre okulary Zapytaj o to optyka.
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USŁUGI DODATKOWE GP - W PRZYPADKU ZAMYKANIA ODZIEŻY
W weekendowych spotkaniach prosimy odwiedzić nasze
http://www.walthamforestccg.nhs.uk/ourwork/evening-and-weekend-gp-appointments-nowavailable-to-waltham-forest-residents.htm
CO ROBIĆ W RAZIE AWARII
W nagłych wypadkach, jeśli pacjent lub ktoś z pacjentem zachoruje i nie może czekać, aż
zostanie otwarta lekarz GP, można zadzwonić 999 (bezpłatnie) na karetkę pogotową lub
udać się do oddziału ratunkowego i ratunkowego w lokalnym szpitalu. Ta usługa jest
dostępna tylko w nagłych wypadkach. Nie używaj Wydziału ds. Wypadków i Ratownictwa w
przypadku drobnych problemów medycznych.
Dane kontaktowe personelu medycznego lub lokalnego zespołu ds. Azylu;
L.L. Medical Care Ltd (Praktyka Agarwal & Agrawal)
Centrum Zdrowia Langthorne
Langthorne Road, Leytonstone,
Londyn, E11 4HX
Numer telefonu: (020) 8539 2858
Witryna internetowa: http://www.llmedicareagarwal.co.uk/
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