ПРЕДПИСАНИЯ
За да избегнете грешки, моля, не поръчвайте рецепта по телефона и не допускайте 48 часа, ако
събирате и 5 дни, ако прикрепите пощенски плик. Пациентът на системите за повторно предписване
трябва редовно да посещава лекаря, както е уговорено от лекаря, в рамките на 6-12 месеца за
преглед. Моля, попитайте на рецепцията, ако искате да знаете най-близката аптека

BULGARIAN VERSION
ЛАНГОРОРСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР, 13 ЛАНГОРСКИ
ПЪТ, ЛЕЙТЪНСТОН, ЛОНДОН, ЕЛЛ 4ХХ
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР: 020 8539 2858

СХЕМА НА МАЛКИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Не винаги е необходимо да посещавате хирургията за дребни проблеми, повечето фармацевти
предлагат "услуга за дребни заболявания". Ако говорите с фармацевта, те ще могат да ви посъветват,
ако те могат да ви помогнат или не, или ако трябва да посетите лекаря. Ако имате право на
безплатни рецепти, няма да бъдете таксувани за тази услуга. ,
ГРУПА ЗА УЧАСТИЕ НА ПАЦИЕНТИ
Бихте ли искали да кажете за услугите, предлагани от LL Medical Care Ltd ( Agarwal & Agrawal Practice)
? LL медицинска грижа "ООД ( Agarwal & Agrawal Практиката би искала да чуе вашите виждания.
Съберете формуляр за кандидатстване от нашия рецепционист и го върнете на рецепцията или го
поставете в защитената кутия.
ПРИЯТЕЛИ И СЕМЕЙСТВЕН ТЕСТ
Бихме искали да помислите за скорошния си опит в нашата услуга. Колко вероятно е да препоръчате
на нашият лекар за приятелство и семейство, ако се нуждаят от подобна грижа или лечение?
Съберете формуляр FFT от един от нашите рецепционисти или изтеглете, отпечатайте и попълнете от
нашия уебсайт и го върнете на рецепцията или я поставете в защитената кутия.
GDPR (ОБЩА РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ) МАЙ 2018
Разбираме колко е важно да държим вашата лична информация безопасна и сигурна и ние приемаме
това много сериозно. Ние предприехме стъпки, за да сме сигурни, че вашата лична информация е
грижата по най-добрия възможен начин и ние редовно преглеждаме това. Моля, прочетете нашата
уебстраница за повече информация.
НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ
Нападенията и злоупотребите с всеки член на персонала ще доведат до незабавното отстраняване на
пациента. Полицията и ГКК ще бъдат информирани. Повтарящата се грубост от пациента води до
писмено предупреждение и неуспех за подобрение ще доведе до отстраняване от списъка с
практически упражнения. Силно подкрепяме политиката на NHS за нулева толерантност.
Всеки, който посещава операцията и злоупотребява с личния лекар, с персонала или с други
пациенти, независимо дали става въпрос устно, физически или по някакъв застрашителен начин, ще
рискува да бъде отстранен от списъка с практически упражнения. В екстремни случаи можем да
призовем полицията да отстрани нарушителите от практическите помещения.
Листовка, публикувано в четвъртък, 11

юли

HTTP://WWW.LLMEDICAREAGARWAL.CO.UK/
ПРАКТИЧЕСКИ ОТЧЕТНИ ДЕЙСТВИЯ



Понеделник и вторник, сряда и петък: от 8.00 до 17.30 ч
Четвъртък: от 8.00 до 18.30 ч

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОТВОРЕНО ДНЕВНИ РАБОТИ - САМО ЗА СИГУРНОСТ
За пациенти, които не са в състояние да резервират или да назначат час по време на нормална
операция, предлагаме удължено работно време от 18.30ч. До 19.00ч. В понеделник, вторник, сряда
и петък вечер. Имаме ограничен капацитет за назначения, така че е важно, ако сте в състояние да
назначите среща, но ако не можете да присъствате, трябва да ни уведомите.
Тези назначения не могат да бъдат предварителни и са само за спешни случаи.
ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПАЦИЕНТА И РЕЗУЛТАТИ НА ИЗПИТВАНИЯТА
За заявки за пациента и резултатите от тестовете, моля, свържете се с практиката между 2.30ч. И
4.30ч., А за срещи, бихме искали да Ви уведомим, че предлагаме използването на онлайн
резервационна система, която ви позволява да резервирате предварително срещи и да се оправяте
рецепти онлайн.
Моля, съберете писмо от рецепцията, за да получите достъп до тази система
Ние сме затворени в почивните дни и официалните празници, всички услуги за уикенда
се предоставят от GP Waltham Forest Network, за уикенда, посетете уеб сайта им;
http://www.walthamforestccg.nhs.uk/ourwork/evening-and-weekend-gp-appointmentsnow-available-to-waltham-forest-residents.htm
ИЛИ ТЕЛЕФОНА НА 020 8519 3999

2018 г.
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РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВИ ПАЦИЕНТИ
Моля, вижте страницата "Нови пациенти" на нашия уебсайт за нова регистрация на пациента,
където ще намерите всички съответни формуляри, които можете да отпечатате / попълвате на някой
от нашите рецепционисти или да посетите някой от нашите рецепционисти
РЕЗЕРВИРАЩИ ДЕЙНОСТИ









Назначенията се извършват чрез посещение или чрез телефониране на практиката от 9
часа, назначенията могат да се направят и като се регистрирате в нашата онлайн система за
назначения. Назначенията ще са 10 минути, но ако смятате, че може да се нуждаете от
повече време, моля, оставете ни
Разширяващите се работни часове са налице през понеделник и вторник
Неотложните случаи винаги ще се виждат в същия ден, в противен случай
Ако клиниките са напълно резервирани в деня, ще бъдете уведомени от рецепцията, за да
се обадите по-късно през деня, за да разберете дали има анулирани
Ще ви бъде предложено първото налично слотче с лекар / подбор в рамките на 48 часа, ако
не е налице слот. Това обаче може да бъде засегнато от непредвидени обстоятелства, като
например болест и отпуск за отпуск
Спешни ситуации и бебета ще се видят на същия ден по усмотрение на клиниката
Неотложни телефонни консултации се предлагат в края на лекаря или медицинската
клиника по усмотрение на клиниката

Ако не сте в състояние да присъствате на назначението си, моля, свържете се с практиката 24 часа
възможно най-скоро преди назначаването ви, така че друг пациент да има този слот и запомнете 1
пациент на среща, моля, благодаря ви.
ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПАЦИЕНТА И РЕЗУЛТАТИ НА ИЗПИТВАНИЯТА
Преди сте наясно, че в определени часове на ден телефонните ни линии са заети с пациенти, които
се интересуват от записване на срещи и резултати от тестове, за бърз отговор, моля, свържете се с
практиката между 2.30ч. И 4.30ч., Или за срещи, бихме искали да направим Вие знаете, че
предлагаме използването на онлайн система за резервации, която ви позволява да резервирате
предварително срещи и да боравите с рецептите онлайн. Моля, съберете писмо от рецепцията, за да
получите достъп до тази система
ТЕЛЕФОННИ СЪВЕТИ
По време на тренировките, моля, обадете се на телефона и съобщението ще бъде препратено до
лекаря. За да говорите с един от нашите лекари, моля свържете се с практиката между 14:30 и 16:30
и предоставете възможно най-много информация (вашето име и номер на контакт) помагайте на
лекаря, занимаващ се с Вашата заявка, или по време на часове се свържете с NHS на NHS 111.
НАШИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ
Ако е възможно, моля, опитайте се да позвъните на практиката преди 11-30 часа, ако се нуждаете от
посещение вкъщи. Можете да поискате посещение вкъщи само ако сте пациент с домашна употреба
или сте твърде болен, за да посетите практиката (ако случаят е такъв, моля, предоставете
колкото се може повече информация, за да можем да го дадем на лекаря)
Вашият лекар ще ви посети само у дома, ако смятат, че Вашето медицинско състояние го изисква и
ще решава колко спешно е необходимо посещението. Моля, имайте предвид, че не е възможно да
посочите кой лекар ще бъде на посещение при спешна помощ, тъй като в момента е делегиран лекар
по време на повикване.

АВАРИЙНИ СЪВЕТИ / НАЗНАЧЕНИЯ


По време на тренировъчните часове, моля, обадете се на телефона и докторът ще ви
върне обаждането възможно най-скоро.
Или можете да се обърнете към сервизната линия на NHS към NHS 111 за спешни
медицински въпроси и съвети.
Ако това е животозастрашаващо условие, моля, наберете 999 или посетете A & E
възможно най-скоро.




Моля, помислете, преди да се обадите, тъй като това помага на лекарите и другите
пациенти, като внимавате.
ТЕЛЕФОННИ СЪВЕТИ
За да говорите с един от нашите лекари, моля, свържете се с практиката и предоставете възможно
най-много информация, за да помогнете на лекаря да се занимава с Вашата заявка.
Осигурени обезлесявания














Резерви за майчинство
Нови здравни проверки на
пациентите
Превръзки за рани
Отстраняването на конците
Проверки на кръвното налягане
IM / подкожни имунизации (В12 и
пътуващи имунизации)
Мониторинг и проверки на кръвната
захар
Здравни проверки на NHS
Проверки на хапчета
Херпес зостер имунизации
Грип имунизации
Детски ваксинации
Целеви скрининг

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЦИЕНТА











Семейно планиране и сексуално
здраве
Хламидия тестване
Частни медицински прегледи
Частни консултации
Кръвни тестове за клиники - сега се
резервира онлайн с мрежата на
Waltham Forest GP
Съвети за пушене
Клиники за астма
Клиники за диабет
Клиники за промоция на здравето и
хронични заболявания
Схема за малките заболявания

ФЕЛБОТНИ УСЛУГИ
Местните жители на Уолтъм гора се позовават на кръвни тестове от техния лекар вече могат да
резервират срещи онлайн. Ако пациентите не са в състояние да резервират свое собствено
назначение, роднина или лице, което се грижи за тях, може да се регистрира, за да направи
резервация от тяхно име. Услуги за кръвни тестове са на разположение от;

 Медицински център Silverthorne, 2 Friars Close, E4 6UN, от 8.15 до 12.30 ч. От понеделник
до петък

 Свети Джеймс Здравна практика, 47 St James, Walthamstow, Лондон E17 7NH, от 8.15 до

12.30 ч. От понеделник до петък, с следобедна клиника от 1.15 ч. До 17.30 ч. От понеделник
до петък

 Здравен център Langtorne , 13 Langthorne Rd, Лондон, E11 4HX, от 8.15 до 12.30 от
понеделник до петък сутрин

