RECETAT
Për të shmangur gabimet, ju lutemi mos porosisni receta me telefon dhe lejoni 48 orë nëse mbledhni dhe 5
ditë nëse mbyllni një zarf të adresës së vulosur.

ALBANIAN VERSION

QENDRA SHENDETESORE LANGTHORNE,
13 LANGTHORNE RRUGOR,
LEYTONSTONE, LONDËR, ELL 4HX
NUMRI TEL: 020 8539 2858

Pacientët në sistemet e përsëritura të recetave duhet të vizitojnë mjekun në intervale të rregullta siç
përcaktohet nga mjeku midis 6-12 muajsh për rishikim.
Ju lutemi pyesni në pritje nëse dëshironi të dini farmacinë tuaj më të afërt .
GRUPI PARTR PJESMARRJE PACIENTE
Dëshiron të thuash për shërbimet e ofruara në LL Medical Care Ltd ( Agarwal & Agrawal Practice)? LL
Medical Care Ltd ( Praktika Agarwal & Agrawal do të donte të dëgjonte pikëpamjet tuaja).
Mblidhni një formular aplikimi nga një recepsionist tonë 's dhe dorëzojë atë përsëri në pritje ose të postoni
atë në kuti të sigurt.
Ju gjithashtu mund të shkarkoni dhe plotësoni një formular regjistrimi nga faqja jonë PPG në faqen tonë të
internetit, ku gjithashtu do të mund të plotësoni një pyetësor online. Kjo do të zgjasë vetëm 2 minuta. Të
gjitha komentet janë konfidenciale dhe shihen vetëm nga ekipi ynë menaxhues dhe administratori i PPG-së.
P RESRGJIGJET IPLATO
Ne do të dëshironim që të mendoni për përvojën tuaj të fundit të shërbimit tonë. Sa ka mundësi që ju të
rekomandoni mjekun tonë për miqtë dhe familjen nëse ata kanë nevojë për kujdes të ngjashëm ose trajtim?
Nëse kemi një regjistrim celular për ju, dëshirojmë t'ju kërkojmë të bëni një studim të shkurtër pasi të keni
parë ndonjë nga mjekët ose infermierët tanë . Kjo do të zgjasë vetëm 2 minuta.
Të gjitha komentet janë konfidenciale dhe shihen vetëm nga ekipi ynë menaxhues dhe administratori i PPGsë.
GDPR (RREGULLIMI I MBROJTJES TAT PRGJITHSHMEVE T DHNAVE)
Mund të kuptojmë se sa e rëndësishme është të mbani të sigurta dhe të sigurta informacionet tuaja
personale dhe e marrim këtë shumë seriozisht. Ne kemi ndërmarrë hapa për të siguruar që informacioni juaj
personal të kujdeset në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ne e rishikojmë rregullisht. Ju lutemi lexoni
njoftimin tonë për privatësinë në faqen tonë të internetit për më shumë informacion.
TELERANCA ZERO
Sulmet dhe gjuha abuzive ndaj cilitdo anëtar i stafit do të rezultojë në largimin e menjëhershëm të pacientit.
Policia dhe CCG do të informohen. Vrazhdësia e përsëritur nga pacienti do të rezultojë në një paralajmërim
me shkrim dhe mos përmirësimi do të rezultojë në heqjen nga lista e praktikës. Ne mbështesim fuqimisht
politikën e NHS për tolerancën zero.
Kushdo që ndjek operacionin dhe abuzon me mjekët e përgjithshëm, stafin ose pacientët e tjerë, qoftë me
gojë, fizikisht ose në çfarëdo mënyre kërcënuese, do të rrezikojë largimin nga lista e praktikës. Në raste
ekstreme mund të thërrasim policinë për të larguar shkelësit nga ambientet e praktikës.
LEHTETI I PUBLIKUAR E Premte, 14 Shkurt 2020

HTTP://WWW.LLMEDICAREAGARWAL.CO.UK/
ORAT E HAPJES S PR PRAKTIKS
E hënë dhe e martë, e Mërkurë dhe e Premte: 8:00 e mëngjesit - 07.30
E enjte: 08:00 - 6:30 pasdite
HARAT E HAPJESHME TT HAPUR - EMERGJENCA VETIES
Për pacientët të cilët nuk janë në gjendje të rezervojnë ose të bëjnë një takim gjatë orarit normal të
operacionit, ne ofrojmë orë të zgjatura të hapjes nga 6.30 pasdite deri në ora 7.00 pasdite të hënën, të
martën, të mërkurën dhe të premten. Ne kemi një kapacitet të kufizuar të emërimeve, kështu që është e
rëndësishme që nëse jeni në gjendje të bëni një takim por nëse nuk mund të merrni pjesë, duhet të na
njoftoni
SHPRBIMET E SHPENZIMIT GP
Jetesa e pacientit në Waltham Forest tani është në gjendje të bëjë një takim për të parë një mjek në
mbrëmje dhe në fundjavë. E vening dhe fundjavë emërimet mund të bëhet në qendrat e mëposhtme në
ditët dhe kohën më poshtë;
Allum Center Medical Center dhe Higham Hill Center, nga e hëna deri të premten, nga ora 6.30
deri në orën 10:00
Qendra Shëndetësore në Shtëpi Trekëndëshi dhe Qendra Mjekësore Handsworth, e Shtunë, në
mes 8 dhe 8 të mëngjesit
Qendra Shëndetësore në Shtëpi Trekëndësh dhe Qendra Mjekësore Handsworth, të Dielën, nga
ora 10 e mëngjesit deri në orën 4.20
Telefon 020 8519 3999 të rezervoni një takim
MENAXHIMI I PRAKTIKS: DEBRA GAREY
DOKTOR (S)
Dr S Agarwal
Dr V Agrawal
Dr B Agrawal
Dr Uddin

NURSE
Huda Mohamed
PROJEKTI I PROVAVE TV AVANCUAR (S)
Valerie John-Charles
Janet Aschkar

REGJISTRIMI PACIENTË TË REJA
Ju lutem shikoni faqen pacientë të rinj në faqen tonë të internetit për regjistrim të ri pacientit, Ju do të
kërkohet për të siguruar;
Karta juaj mjekësore (nga GMS1 të plotësohet nëse kjo nuk është e disponueshme)
Identifikimi - Photographic licencës ngarje / Pasaportë, kartë ID, lindjes certifcate , dhe prova e
adresës - faturën e shërbimeve (tatimit të Këshillit, faturat shtëpiake (datë brenda 3 muajve)
Nëse jeni duke regjistruar fëmijë nën moshën 10 vjeç, duhet të siguroni kopje të të gjitha
imunizimeve
Nëse keni pasur ndonjë ilaç të mëparshëm ose keni pasur një ndryshim të ilaçeve, mos harroni të
sillni kopje të formës tuaj të gjelbër, e cila i bashkëngjitet çdo recetë, sipas kërkesës
EMPRIMET E LIBRIT
Emërimet bëhen duke vizituar ose duke telefonuar praktikën nga ora 8 e mëngjesit , emërimet
mund të bëhen gjithashtu përmes përdorimit të shërbimeve tona online (ju lutemi shikoni një
recepsionist për një formë regjistrimi të shërbimeve online). Emërimet do të jenë të gjatë 10
minuta, por nëse mendoni se mund t'ju duhet më gjatë ju lutemi na njoftoni paraprakisht
Rastet urgjente do të shihen gjithmonë në të njëjtën ditë përveç nëse ndryshe
Nëse klinikat janë të rezervuara plotësisht ditën, do t'ju këshillohet nga pritja që të telefononi
praktikën më vonë gjatë ditës për të zbuluar nëse ka anulime
Do t'ju ofrohet lista e parë e disponueshme me një personel mjeku / treshje brenda 48 orëve,
nëse një slot nuk është i disponueshëm. Sidoqoftë, kjo mund të ndikohet nga rrethana të
paparashikuara siç janë sëmundja dhe pushimi
Emergjencat dhe foshnjat do të shihen në të njëjtën ditë në diskrecionin e klinikës
Nëse nuk jeni në gjendje të merrni pjesë në takimin tuaj, ju lutemi kontaktoni praktikën 24 orë sa më shpejt
që të jetë e mundur para se të caktohet takimi juaj, në mënyrë që një pacient tjetër të mund ta ketë atë
çarë, dhe mbani mend 1 pacient për takim.
Kërkesat e pacientëve dhe rezultatet e provës
Paraprakisht janë të vetëdijshëm që në periudha të caktuara të ditës linjat e telefonit tonë janë të zënë me
pacientë që pyesin për prenotim të emërimeve dhe rezultateve të provës, për një përgjigje të shpejtë ju
lutemi kontaktoni vlerësimet ndërmjet orës 02:30 dhe ora 4.30.
KONSULTIMET ULEGJIKU TELEFONIKE
Gjatë orarit të praktikës ju lutemi telefononi praktikën dhe mesazhi juaj do të përcillet te mjeku, Për të
biseduar me një nga mjekët tanë ju lutemi kontaktoni praktikën ndërmjet orës 02:30 dhe 4.30 pasdite dhe
jepni sa më shumë informata sa të keni mundësi (emri dhe kontakti juaj numri) për të ndihmuar mjekun që
merret me kërkesën tuaj, ose gjatë orarit jashtë orarit kontaktoni NHS në NHS 111. Nëse është një gjendje
kërcënuese për jetën, ju lutemi thirrni 999 ose vizitoni A&E sa më shpejt që të jetë e mundur.

VIZITA NË SHTËPI
Nëse është e mundur, ju lutem provoni për të telefononi praktikën para 11:30 në qoftë se keni nevojë për
një vizitë në shtëpi. Ju mund të kërkoni një vizitë në shtëpi vetëm nëse jeni një pacient i shtëpisë ose jeni
shumë i sëmurë për të vizituar praktikën (nëse kjo është rasti, ju lutemi jepni sa më shumë
informata sa të keni mundësi, në mënyrë që t'i japim këtë mjekut)
Mjeku juaj do t'ju vizitojë vetëm në shtëpi, nëse ata mendojnë se gjendja juaj mjekësore e kërkon atë
dhe gjithashtu do të vendosë se sa urgjente është e nevojshme vizita. Ju lutemi vini re se nuk është e
mundur të specifikoni se cili mjek do të marrë pjesë në ndonjë vizitë urgjente në shtëpi pasi ata janë
mjeku i deleguar në telefon.
TEKMAVE TP PPRGJIGJEVE NHS RAPID
Ekipet e reagimit të shpejtë të ekspertëve do të jenë në dispozicion brenda dy orësh për të ndihmuar
mbështetjen e të moshuarve për të qëndruar mirë në shtëpi dhe për të shmangur pranimet në spital,
sipas planeve të reja të përshkruara nga NHS. Ekipet do të japin ata që kanë nevojë qasje të shpejtë në
një gamë të profesionistëve të kualifikuar të cilët mund të trajtojnë edhe shëndetin e tyre dhe nevojat e
kujdesit social, duke përfshirë fizioterapi dhe terapi profesionale, mjekim përshkrimin e recetave dhe
kritikat, dhe të ndihmojë me qëndrim të mirë-ushqyer dhe - hydrated .
IMUNIZIMET DHE KUJDESI PATR KUJDESIN PARAQITUR NGA PRAKTIKA TONA
IMMUNNISATIONS
Rezervime për maternitetin
Kontrollet e reja të shëndetit të
pacientit
Veshjet e plagës
Heqja e qepjeve
Kontrollet e presionit të gjakut
Imunizimet IM / nënligjore
Monitorimi i sheqerit në gjak dhe
kontrollet
Kontrollet shëndetësore të NHS
Kontrollet e pilulave
Imunizimet e herpesit
Imunizimet e gripit
Vaksinimet e fëmijërisë
Ekzaminimi i qafës së mitrës

KUJDESI PATIENT
Planifikimi familjar dhe shëndeti seksual
Testimi i klamidisë
Ekzaminime Mjekësore Private
Konsultime private
Këshillë për pirjen e duhanit
Klinikat e astmës
Klinikat e Diabeteve
Promovime shëndetësore dhe klinika të
menaxhimit të sëmundjeve kronike

SHICRBIMET PHLEBOTOMY
Banorët e pyjeve Waltham të referuar për teste gjaku nga mjeku i tyre, tani mund të rezervojnë
emërimet në internet. Nëse pacientët nuk janë në gjendje të rezervojnë takimin e tyre, një i afërm ose
kujdestar mund të regjistrohet për të rezervuar në emër të tyre. Shërbimet e testimit të gjakut janë në
dispozicion nga;
Qendra Mjekësore Silverthorne, 2 Friars Close, E4 6UN, nga 8.15 e mëngjesit deri në 12.30
pasdite dhe nga ora 1.15 pasdite deri në 4.00 pasdite nga e hëna në të Premte
St James Practice Health, 47 St James St, Walthamstow, London E17 7NH, nga 8.15am në
12.30 pasdite nga e hëna në të premte, me një klinikë pasdite nga 1.15 pasdite deri në 5.30
pasdite nga e hëna në të Premte
Langthorne Qendra e Shëndetit, 13 Langthorne Rd, Londër, E11 4HX, nga 8.15 në 5.30 pasdite
e hënë, e martë, e mërkurë dhe e premte, dhe nga 8.15 e enjte deri në 12.30 pasdite

