Romanian Fact Sheet
SERVICIUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE - L.L. MEDICAL CARE LTD (AGARWAL &
AGRAWAL PRACTICE)
Această broșură explică modul în care funcționează National Health Service (NHS) din Marea
Britanie.
Serviciul Național de Sănătate ofera ingrijire a sanatatii in Marea Britanie si este finantat de
impozitare. Solicitanții de azil au dreptul de a accesa NHS ingrijire fără plată în timp ce o
cerere sau atac lor, sunt luate în considerare. Ai nevoie de o formă HC2, furnizate de
Serviciul de Sprijin Național Azil (NASS), sau disponibile la farmacii, pentru a primi
medicamente gratuite, tratament dentar, teste de ochi și unele pahare.
Nici unul dintre oamenii care lucrează pentru NHS, inclusiv medici, asistente medicale si
interpreti, va trece pe orice informații despre tine la orice altă persoană sau organizație fără
permisiunea ta. Tot îngrijire medicală este confidențială și nu afectează judecata cu privire
la cererea dumneavoastră de azil.
CUM OBȚINEREA DE AJUTOR CU SĂNĂTATEA MEA ?
Dacă sunteți bolnav, sau îngrijorat sănătatea ta sau starea de sănătate a cineva din familia
ta, trebuie să mergeți să vă văd medic local, numit General Practitioner (GP). clinica GP este
numit un chirurgia sau un Centru de Sănătate.
Ar trebui să se înregistreze la un medic de familie, cât mai curând posibil, astfel încât să
puteți obține îngrijiri medicale, dacă aveți nevoie de ea. Pentru a înregistra, va trebui să dea
numele, data nașterii, adresa și numărul de telefon, dacă aveți unul. lucrător de asistență,
care te-a ajutat să se mute într-o locuință ta, va ști aranjamentele locale pentru
înregistrarea.
Unele GPS cere toți pacienții noi pentru a avea un control de sănătate. Acest lucru va fi, de
obicei, efectuată de către o asistentă medicală. Este important să mergeți la această
numire, chiar dacă sunt bine.
În cazul în care o practică nu va înregistra, puteți cere locale Trust de asistenta primara
pentru a va atribui la o practică.
CUM FUNCȚIONEAZĂ UN NUMĂR?
Înainte de a vă vizita medicul sau una dintre asistentele medicale de la intervenția
chirurgicală, va trebui de obicei să faceți o programare personală, prin telefon (020) 8539
2858 sau prin intermediul serviciilor online, de la această adresă;
https://patient.emisaccess.co.uk/Account/Login?useridpanel=1
Puteți cere să vedeți un doctor sau o asistentă medicală sau de sex feminin, deși acest lucru
nu este posibil întotdeauna.
Este posibil să trebuiască să așteptați câteva zile pentru o întâlnire care nu este urgentă.
Dacă credeți că trebuie să-i spuneți medicului să spună urgent recepționerului când faceți
rezervarea și veți fi văzut în acea zi dacă este cazul. Dacă medicul consideră că sunteți prea
bolnav pentru a veni la operație, el / ea vă poate vizita acasă.
Numirile cu medicul vor fi de cinci sau zece minute. Trebuie să faceți o programare separată
pentru fiecare membru al familiei care dorește să vadă medicul.
Vă rugăm să vă asigurați că ați ajuns la timp pentru întâlnire și dacă nu puteți participa la
întâlnirea dvs. vă rugăm să vă asigurați că o anulați.
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ȘI DACĂ NU VORBESC ENGLEZA?
Dacă aveți nevoie de un interpret trebuie să vă spun de la recepție, atunci când face
numirea. Spuneți personalului ce limbă vorbiți și vor rezerva o interpret pentru tine sau
pentru a obține un interpret la telefon. Este important că tu și doctorul înțelege reciproc,
astfel încât el / ea poate face un diagnostic precis de problema ta.
OMS ELSE WORKS CU GP-ul?
Asistente medicale sunt foarte foarte bine pregătit în Marea Britanie. Au grijă de multe
nevoi de sănătate, inclusiv vaccinurile, sfaturi de contracepție, boli cronice cum ar fi diabetul
și poate oferi sfaturi generale de sănătate.
Moasele grijă de femei gravide si copii nou-născuți. Îngrijire înainte de nașterea copilului se
numește "ante-natale" și după nașterea "post-natale".
Vizitatorii de sănătate sunt asistente medicale care sunt specializate în îngrijirea copiilor și a
familiilor lor și în a ajuta oamenii pentru a rămâne sănătoși. Ei pot veni să vă viziteze la
domiciliu.
CE DACĂ AM NEVOIE PENTRU A VEDEA UN SPECIALIST DOCTOR?
Medicul va oferi, de obicei cea mai mare parte personalul medical și va decide dacă aveți
nevoie pentru a vedea un medic specialist (un consultant), sau dacă trebuie să meargă la
spital. Toată lumea în Marea Britanie trebuie să aștepte pentru a vedea aceste medici
specialiști.
Spitalul va scrie la tine cu detalii de programare.
Trebuie să contactați spitalul dacă aveți nevoie de un interpret să fie prezent la numirea
dumneavoastră.
Numirile spital poate fi uneori în spitale oarecare distanță de zona în care locuiți, cu toate că
puteți obține ajutor cu costuri de călătorie, dacă aveți un HC2.
DOSARELE PACIENȚILOR HELD.
În cazul în care s-au dat un pacient Held Record (cartea albastra), vă rugăm să ia acest cu
tine de fiecare dată când o întâlnire cu medicul sau asistenta. Informațiile din această carte
este pentru tine și personalului NHS. Nimeni altcineva nu are dreptul să citească această
carte.
CINE ALTCINEVA M POATE AJUTA?
MEDICAMENTE
În cazul în care medicul dorește să luați medicamente el / ea va scrie o rețetă. Urmeze
tratamentul prescris la un magazin farmacie sau chimist. Pentru a obține rețete gratuite, ai
nevoie de formularul HC2. Farmacistul poate da sfaturi cu privire la tratamentul problemelor
de sănătate minore. Unele medicamente pot fi cumpărate de la farmacist fără prescripție
medicală, inclusiv unele analgezice și medicamente tuse.
INGRIJIRE DENTARA
Dacă aveți o problemă cu dinții, ar trebui să vedeți un dentist. Pentru a primi tratament
dentar NHS, trebuie să vă înregistrați la un medic dentist. Dacă aveți probleme cu
înregistrarea la un medic dentist, puteți contacta NHS Direct sau Trust local pentru îngrijirea
primară.
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VEDERE
Dacă aveți nevoie de testarea ochilor sau aveți nevoie de ochelari noi (ochelari), faceți o
întâlnire pentru a vedea un optician. Au magazine în majoritatea centrelor urbane.
Formularul HC2 acoperă costul testului de ochi și a unor ochelări: cereți opticianului acest
lucru.
GP SERVICII EXTINDATE - CÂND CHIRURGIA ESTE ÎNCHISĂ
Pentru întâlniri de weekend vă rugăm să vizitați
http://www.walthamforestccg.nhs.uk/ourwork/evening-and-weekend-gp-appointments-nowavailable-to-waltham-forest-residents.htm
CE TREBUIE SĂ FACEȚI ÎN CAZ DE URGENȚĂ
În caz de urgență, dacă tu sau cineva cu tine devii grav bolnav și nu poți să aștepți până
când intervenția chirurgicală este deschisă, poți suna la 999 (gratuit) pentru o ambulanță
sau mergi la Departamentul Accident și Urgență din spitalul tău local. Cu toate acestea,
acest serviciu este destinat numai urgențelor. Nu utilizați Departamentul de Accident și de
Urgență pentru probleme medicale minore.
Detaliile de contact pentru echipa de asistență medicală locală sau locală;
L.L. Medical Care Ltd (Agarwal & Agrawal Practice)
Centrul de sănătate Langthorne
Langthorne Road, Leytonstone,
Londra, E11 4HX
Număr de telefon: (020) 8539 2858
Numărul de fax: (020) 8539 3865
Site web: http://www.llmedicareagarwal.co.uk/
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