APIBŪDINIMAI
Norėdami išvengti klaidų, neužsakykite receptų telefonu ir leiskite rinkti 48 valandas, o rinkdami - 5
dienas, jei užklijuosite antspauduotą adreso voką.
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Pacientai , kuriems taikoma pakartotinio recepto išrašymo sistema, turi reguliariai lankytis pas
gydytoją, kaip paskyrė gydytojas 6–12 mėnesių peržiūrai.
Jei norite sužinoti artimiausią vaistinę, klauskite registratūroje .
PACIENTŲ DALYVAVIMO GRUPĖ
Ar norėtumėte pasakyti apie „ LL Medical Care Ltd“ teikiamas paslaugas („ Agarwal & Agrawal
Practice“)? „LL Medical Care Ltd“ („ Agarwal & Agrawal Practice“ norėtų išgirsti jūsų nuomonę.
Surinkite paraiškos formą iš vieno iš mūsų registratūros darbuotojų ir perduokite ją atgal į registratūrą
arba įdėkite į saugią dėžę.
Taip pat galite atsisiųsti ir užpildyti registracijos formą iš mūsų internetinio puslapio PPG puslapio ,
kuriame taip pat galėsite užpildyti internetinę anketą. Tai užtruks tik 2 minutes. Visi atsiliepimai yra
konfidencialūs ir juos mato tik mūsų valdymo komanda ir PPG administratorius.
„IPLATO“ ATSAKYMAI
Norėtume, kad jūs pagalvotumėte apie savo naujausią patirtį teikiant paslaugas. Ar tikėtina, kad
rekomenduosite mūsų šeimos gydytoją draugams ir šeimos nariams, jei jiems reikės panašios
priežiūros ar gydymo?
Jei turime jums įrašytą mobiliojo telefono numerį, norėtume paprašyti jūsų užpildyti trumpą apklausą,
kai pamatysite vieną iš mūsų gydytojų ar slaugytojų . Tai užtruks tik 2 minutes.
Visi atsiliepimai yra konfidencialūs ir juos mato tik mūsų valdymo komanda ir PPG administratorius.
GDPR (BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS) GEGUŽĖS 2018 M. GALIOJE
suprantame, kaip svarbu saugoti jūsų asmeninę informaciją ir į tai žiūrime labai rimtai. Mes ėmėmės
priemonių užtikrinti, kad jūsų asmeninė informacija būtų prižiūrima geriausiu įmanomu būdu, ir mes ją
reguliariai peržiūrime. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite pranešimą apie privatumą
mūsų svetainėje.
NULIS TELERANCIJA
Užpuolimai ir įžeidžiančios kalbos bet kuriam personalo nariui padės nedelsiant pašalinti pacientą. Bus
informuota policija ir CCG. Pakartotinis paciento grubumas sukels rašytinį įspėjimą, o nepagerėjus - jis
bus pašalintas iš praktikos sąrašo. Mes labai palaikome NHS nulinės tolerancijos politiką.
Kiekvienas, kuris lankosi chirurgijoje ir piktnaudžiauja bendrosios praktikos gydytojais, personalu ar
kitais pacientais, nesvarbu, ar tai būtų žodžiu, fiziškai ar bet kokiu grėsmingu būdu, rizikuoja išbraukti
iš praktikos sąrašo. Ypatingais atvejais galime iškviesti policiją, kad pašalintume pažeidėjus iš
praktikos patalpų.
LAPELIS PUBLIKUOTAS 2020 m. Vasario 14 d., Penktadienį

HTTP://WWW.LLMEDICAREAGARWAL.CO.UK/
PRAKTIKOS ATIDARYMO VALANDOS



Pirmadienis ir antradienis, trečiadienis ir penktadienis: 8.00–19.30 val
Ketvirtadienis: 8:00 - 18.30 val

PENKTAMOS ATIDARYMO VALANDOS - TIK AVARINIAI
Pacientams, negalintiems užsakyti ar susitarti dėl susitikimo įprastinėmis operacijų valandomis,
siūlome pratęsti darbo laiką nuo 18.30 iki 19.00 pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais. Mes turime ribotus susitikimų pajėgumus, todėl svarbu, kad jei galėtumėte susitarti,
bet negalėtumėte atvykti, turite apie tai pranešti
GP PAPILDOMOS PASLAUGOS
Walthamo miške gyvenantis pacientas dabar gali susitarti, kad galėtų pamatyti šeimos gydytoją
vakare ir savaitgaliais. Iš anksto ir savaitgalį galima susitarti šiuose centruose dienomis ir
valandomis;




Allum medicinos centras ir Higham kalnas medicinos centras, nuo pirmadienio iki
penktadienio, nuo 18.30 val ir 22.00 val
„Triangle House“ sveikatos centras ir „ Handsworth“ medicinos centras, šeštadienį, nuo
8.00 iki 20.00 val
„ Triangle House“ sveikatos centras ir Handsworth medicinos centras, S dieną, nuo 10.00
iki 16.20 val

Telefonas 020 8519 3999 rezervuoti susitikimą
PRAKTIKOS VADOVAS: DEBRA GAREY
DOKTORAS (-AI)

Dr S Agarwalis

Dr A Agrawal

Dr A Agrawal

Daktaras Uddin

GYDYMAS

Huda Mohammedas
IŠPLĖSTINĖ PRAKTIKOS SLAUGYTOJA ( -OS )

Valerie John-Charles

Janet Aschkar

REGISTRUOJANT NAUJAS PACIENTŲ
ieškokite naujų pacientų puslapį mūsų interneto svetainėje nauja pacientų registracijos, Jūs bus
paprašyta pateikti;






Jūsų medicininė kortelė (užpildyti iš GMS1, jei jos nėra)
Identifikacija - fotografijos vairuotojo pažymėjimas / pasas, asmens tapatybės kortelė,
gimimo pažymoje , ir įrodymas adresas - sąskaita už komunalines paslaugas (komunalinius
mokesčius, namų ūkio sąskaitas (data per 3 mėnesius)
Jei registruojate vaikus iki 10 metų, turite pateikti visų skiepijimų kopijas
Jei anksčiau vartojote vaistų ar pakeitėte vaistus, nepamirškite pareikalavus atsinešti
žaliosios formos kopijas, kurios pridedamos prie kiekvieno recepto.

UŽSAKYMŲ UŽSAKYMAS







Susitikimai vyksta apsilankius arba paskambinus telefonu nuo 8.00 val. , Paskyrimus taip pat
galima atlikti naudojantis mūsų internetinėmis paslaugomis (internetinių paslaugų
registracijos formą rasite registratūros specialiste). Susitikimai truks 10 minučių, tačiau jei
manote, kad jums gali prireikti ilgesnio laiko, praneškite mums iš anksto
Skubūs atvejai visada bus matomi tą pačią dieną, jei nebus kitaip
Jei klinikos tą dieną yra pilnai užsakytos, registratūra jums patars vėliau tą dieną
paskambinti į praktiką ir išsiaiškinti, ar yra kokių atšaukimų.
Jums bus pasiūlytas pirmasis turimas laiko tarpsnis su gydytoju / gydytojo personalu per 48
valandas, jei laiko tarpsnio nėra. Tačiau tam įtakos gali turėti nenumatytos aplinkybės,
tokios kaip liga ir atostogos
Avarinės situacijos ir kūdikiai bus pastebėti tą pačią dieną gydytojo nuožiūra

NAMŲ VIZITAI
Jei įmanoma, pabandykite suskambinti praktiką iki 11.30 val., Jei jums reikia apsilankymo namuose.
Galite paprašyti apsilankymo namuose tik tuo atveju, jei esate namie dirbantis pacientas arba per
daug sergate, kad lankytumėtės praktikoje (tokiu atveju pateikite kuo daugiau informacijos,
kad galėtume suteikti gydytojui).
Gydytojas aplankys jus tik namuose, jei, jų manymu, to reikia dėl jūsų sveikatos būklės, taip pat
nuspręs, koks skubus vizitas reikalingas. Atminkite, kad neįmanoma nurodyti, kuris gydytojas
dalyvaus bet kuriame skubios pagalbos namuose vizite, nes tuo metu jie yra deleguoti gydytojai.
SKUBOS NHS ATSAKYMO KOMANDOS
Pagal NHS pateiktus naujus planus per dvi valandas budės ekspertų greitojo reagavimo komandos,
kurios padės pagyvenusiems žmonėms išlikti namuose ir išvengti hospitalizacijos. Komandos duos
tiems, kuriems reikia jai greitą prieigą prie kvalifikuotų specialistų, kurie gali spręsti tiek savo
sveikatos ir socialinės priežiūros poreikius, įskaitant fizioterapiją ir ergoterapijos, vaistai skirdamas ir
nuomones, ir padėti būna gerai šeriami ir asortimentą - hidratuotas .
ĮGYVENDINIMAS IR LIGONIŲ PRIEŽIŪRA, MŪSŲ TEIKIAMA MŪSŲ PRAKTIKA
IMUNIZACIJOS








Jei negalite atvykti į savo paskyrimą, susisiekite su praktika prieš 24 valandas prieš paskyrimą, kad
kitas pacientas galėtų turėti tą laiko tarpsnį. Prašome atsiminti 1 pacientą kiekvienoje paskyrimo
vietoje.








PATYČIŲ TYRIMAI IR BANDYMO REZULTATAI
Iš anksto sužinoję, kad tam tikru dienos metu mūsų telefono linijos yra užimtos pacientų, kurie
teiraujasi apie susitikimų rezervavimą ir testų rezultatus, norėdami gauti greitą atsakymą, susisiekite
su gydytoju nuo 14.30 iki 16.30.
Skubios telefono konsultacijos
praktikos valandomis prašau paskambinti į praktiką ir jūsų žinia bus perduota gydytojui. Norėdami
pakalbėti su vienu iš mūsų gydytojų, susisiekite su praktika nuo 14.30 iki 16.30 ir pateikite kiek galite
daugiau informacijos (jūsų vardas ir kontaktas numeris), kad padėtų gydytojui išspręsti jūsų užklausą,
arba ne darbo metu susisiekite su NHS numeriu NHS 111. Jei tai pavojinga gyvybei, skambinkite 999
arba kuo greičiau apsilankykite A&E.

Motinystės užsakymai
Nauji pacientų sveikatos patikrinimai
Žaizdų tvarsčiai
Siūlių pašalinimas
Kraujo spaudimo patikrinimas
IM / poodiniai skiepai
Cukraus kiekio kraujyje stebėjimas ir
patikrinimai
NHS sveikatos patikrinimai
Tablečių patikrinimai
Skydinių juostų skiepai
Skiepai nuo gripo
Vaikystės skiepai
Gimdos kaklelio patikra

PACIENTŲ PRIEŽIŪRA










Šeimos planavimas ir seksualinė
sveikata
Chlamidijos tyrimas
Privatūs medicininiai tyrimai
Privačios konsultacijos
Rūkymo patarimai
Astmos klinikos
Diabeto klinikos
Sveikatos stiprinimo ir lėtinių ligų
valdymo klinikos

FLEBOTOMIJOS PASLAUGOS
Waltham Forest miško gyventojai, kurių šeimos gydytojas nurodė atlikti kraujo tyrimus, dabar gali
rezervuoti susitikimus internetu. Jei pacientai negali užsisakyti savo paskyrimo, giminaitis ar
globėjas gali užsiregistruoti rezervuoti savo vardu. Kraujo tyrimų paslaugas galima gauti iš;




Silverthorne medicinos centras, 2 „Friars Close“, E4 6UN, nuo 8.15 iki 12.30 ir nuo 1.15 iki
16.00, nuo pirmadienio iki penktadienio.
St James sveikatos praktika, 47 St James St, Walthamstow, Londonas E17 7NH, nuo
pirmadienio iki penktadienio nuo 8.15 iki 12.30 val., Popietės klinika nuo pirmadienio iki
penktadienio nuo 1.15 iki 17.30.
Langthorne sveikatos centras, 13 Langthorne Rd, Londonas, E11 4HX, nuo pirmadienio ,
antradienio, trečiadienio ir penktadienio, nuo 8.15 iki 17.30 , ir nuo ketvirtadienio, nuo
8.15 iki 12.30.

