RECEPTAS
Kad išvengtumėte klaidų, prašome neprašyti receptų telefonu ir 48 valandas rinkti ir 5 dienas, jei
dedate antspaudu adreso voką. Pacientui, vartojančiam kartotines receptines sistemas, reguliariai
gydytojas turėtų reguliariai sekti gydytoją 6-12 mėnesių peržiūrai. Prašome paprašyti registratūroje,
jei norite sužinoti artimiausią vaistinę
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MAŽŲJŲ APSAUGOS SCHEMA
Ne visada būtina atvykti į smulkių problemų operaciją, dauguma vaistininkų siūlo "Nedidelių
negalavimų tarnybą". Jei pasikalbėsite su savo vaistininku, jie galės jums patarti, ar jie gali jums
padėti, ar ne, arba kreipkitės į gydytoją. Jei turite teisę į nemokamus receptus, jums nebus imamas
mokestis už šią paslaugą. .
PATIEKALAUS DALYVAVIMO GRUPĖ
Ar norėtumėte pasakyti apie " LL Medical Care Ltd" ( Agarwal & Agrawal Practice) teikiamas paslaugas
? LL Medical Care Ltd ( Agarwal & Agrawal Praktika norėtų išgirsti jūsų nuomonę. Surinkite paraiškos
formą iš mūsų registratoriaus ir padėkite ją atgal į registrą arba paskelbkite ją saugioje dėžutėje.
DRAUGAI IR ŠEIMOS BANDYMAS
Mes norėtume, kad jūs galėtumėte pagalvoti apie savo naujausią mūsų paslaugos patirtį. Kaip tikėtina,
kad rekomenduosite savo šeimos gydytoją draugams ir šeimos nariams, jei jiems reikia panašios
priežiūros ar gydymo? Surinkite FFT formą iš vieno iš mūsų registratorių arba atsisiųskite,
atspausdinkite ir užpildykite mūsų tinklalapį ir atsiųskite ją į priėmimą arba išsiųsdami ją į saugų
langelį.
GDPR (BENDROSIOS DUOMENŲ APSAUGOS REGULIAVIMAS) 2018 M. GEGUŽĖJE
Mes suprantame, kaip svarbu išlaikyti jūsų asmeninę informaciją saugią ir saugią, ir mes tai labai
rimtai vertiname. Mes ėmėmės veiksmų, siekdami užtikrinti, kad jūsų asmeninė informacija būtų
saugoma geriausiai, ir reguliariai ją peržiūrėsime. Prašome perskaityti mūsų privatumo pranešimą
mūsų svetainėje, norėdami gauti daugiau informacijos.
NULIS TOLERANCIJOS
Kiekvieno darbuotojo įpuoliai ir piktnaudžiavimas kaltinimais nedelsiant pašalins pacientą. Policija ir
CCG bus informuoti. Pasikartojantis grubumas iš paciento bus rašytinis įspėjimas, o nesugebėjimas
tobulėti leis pašalinti iš praktikos sąrašo. Mes tvirtai remiame NHS politiką dėl visiško tolerancijos.
Kiekvienas, kas dalyvauja chirurgijoje ir piktnaudžiauja GP, personalu ar kitais pacientais, jei jis
žodžiu, fiziškai ar bet kokiomis grėsmingomis aplinkybėmis, pašalins riziką iš praktikos sąrašo.
Kraštutiniais atvejais mes galime iškviesti policiją pašalinti pažeidėjus iš praktikos patalpų.
LAPELIS paskelbtas ketvirtadienį 11-oji 2018 liepos

HTTP://WWW.LLMEDICAREAGARWAL.CO.UK/
PRAKTIKA ATIDARYMO LAIKAS



Pirmadienį ir antradienį, trečiadienį ir penktadienį: 8.00-17.30 val
Ketvirtadienį, 8.00 - 18.30 val

Išsiplėtusios atidarymo valandos - tik avarijos
Pacientams, kurie negali įprastomis operacinėmis valandomis užsisakyti ar susitikti, siūlome pratęsti
darbo valandas nuo 6.30 iki 7.00 val. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienio vakarą. Mes
turime ribotus paskyrimų pajėgumus, todėl svarbu, kad jei galėsite susitikti, tačiau jei negalėsite
dalyvauti, turite pranešti mums.
Šie paskyrimai negali būti iš anksto apmokėti ir yra skirti tik avarinėms situacijoms.
PACIENTŲ TYRIMO REZULTATAI
Dėl pacientų užklausų ir testų rezultatų kreipkitės į praktiką nuo 2,30 iki 4,30 p., Alternatyviu
atveju, norint paskirti susitikimus, norėtume informuoti jus apie tai, kad siūlome naudotis
internetine užsakymo sistema, kuri leidžia jums užsakyti susitikimus iš anksto ir tvarkyti receptai
internete.
Prašome surinkti laišką iš registratoriaus, norėdami patekti į šią sistemą
Mes uždaryta savaitgaliais ir švenčių dienomis, visas savaitgalio paslaugas teikia
"Waltham Forest GP Network", savaitgalio susitikimams, apsilankykite jų svetainėje;
http://www.walthamforestccg.nhs.uk/ourwork/evening-and-weekend-gpappointments-now-available-to-waltham-forest-residents.htm
ARBA TELEFONAI jiems 020 8519 3999
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NAUJŲ LIGONIŲ REGISTRAVIMAS
Prašome pamatyti naujų pacientų puslapį mūsų interneto svetainėje nauja pacientų registracijos,
kurioje rasite visus atitinkamus formas, galite spausdinti / visą į vieną iš mūsų registratūros arba
peržiūrėti vieną iš mūsų registratūros
PASKYRIMŲ PASIRINKIMAS








Paskyrimai vyksta apsilankius ar paskambinus telefonu praktika nuo 9 val., Paskyrimai taip
pat gali būti atliekami užsiregistruodami mūsų internetinių susitikimų sistemoje. Paskyrimai
bus 10 minučių, tačiau jei manote, kad gali prireikti ilgiau, prašome mums
Pratęstos darbo valandos yra prieinamos pirmadieniais ir antradieniais
Skubūs atvejai visada bus matomi tą pačią dieną kitaip
Jei klinikos bus visiškai užsakytos tą pačią dieną, registratūra bus informuojama, kad
paskambinsite praktikai vėliau tą pačią dieną, kad sužinotumėte, ar yra atšaukimų
Jums bus pasiūlyta pirmasis laisvas laiko tarpas su gydytoju / triažo darbuotojais per 48
valandas, jei laiko tarpsnis nebus pasiekiamas. Tačiau tai gali turėti įtakos nenumatytos
aplinkybės, pavyzdžiui, ligos ir atostogos
Neatidėliotinos pagalbos atvejai ir kūdikiai bus stebimi tą pačią dieną gydytojo nuožiūra
Pasibaigus gydytojo nuožiūra, pasibaigus gydytojo ar slaugos klinikai, gali būti skubios
konsultacijos telefonu

AVARINĖS KONSULTACIJOS / PASKYRIMAI




Prašau pagalvoti prieš tai, kai skambinate, nes tai padeda apsvarstyti gydytojus ir kitus
pacientus.
TELEFONO PATARIMAI
Jei norite pasikalbėti su vienu iš mūsų gydytojų, kreipkitės į praktiką ir pateikite kuo daugiau
informacijos, kad galėtumėte padėti gydytojui, kuris nagrinėja jūsų užklausą.
NURODYTOS IMMUNNIZACIJOS







Jei negalite dalyvauti jūsų paskyrime, kreipkitės į šią praktiką kuo greičiau, kol bus paskirtas
paskyrimas, kad kitas pacientas galėtų turėti šį lizdą, ir atminkite, kad 1 pacientas per susitikimą, ačiū.
PACIENTŲ TYRIMO REZULTATAI
Prieš žinodami, kad tam tikru dienos metu mūsų telefono linijos yra užsiėmę pacientais, kurie klausia
užsakymų paskyrimų ir bandymų rezultatų, norėdami greitai atsakyti, prašome kreiptis į praktiką nuo
2,30 iki 4,30 val., Taip pat, jei norėtumėte paskirti susitikimus, mes norėtume padaryti žinote, kad
siūlome naudotis internetine užsakymo sistema, kuri leidžia užsisakyti susitikimus iš anksto ir tvarkyti
receptus internetu. Prašome surinkti laišką iš registratoriaus, norėdami patekti į šią sistemą
TELEFONO PATARIMAI
Praktikos valandomis prašome kreiptis į gydytoją, pasakykite gydytojui. Jei norite pasikalbėti su vienu
iš mūsų gydytojų, kreipkitės į praktiką nuo 14.30 iki 16.30 ir pateikite kuo daugiau informacijos (savo
vardą ir kontaktinį numerį) padėkite gydytojui, kuris nagrinėja jūsų užklausą, arba per valandą
kreipkitės į NHS apie NHS 111.
HOME VISITS
Jei įmanoma, pabandykite surinkti praktiką iki 11.30 val., Jei jums reikalingas apsilankymas namuose.
Jūs galite prašyti tik apsilankyti namuose, jei esate pacientas, kuriam esate namuose arba esate per
daug serga, kad apsilankytumėte praktikai (jei taip yra, nurodykite kiek galima daugiau
informacijos, kad galėtume tai duoti gydytojui).
Jūsų gydytojas aplankys jus tik namuose, jei jie mano, kad jūsų sveikatos būklė to reikalauja, taip pat
nuspręs, kaip skubiai reikia apsilankymo. Atkreipkite dėmesį, kad negalima nurodyti, kuris gydytojas
lankysis namuose, kuriuose yra skubios pagalbos namuose, tuo metu, kai jie yra deleguoto gydytojo
budėjimo metu.

Praktikos valandomis prašome skambinti į praktiką ir gydytojas grąžins jūsų skambutį, kai
tik jis / ji galės.
Arba galite kreiptis į NHS patarimų liniją NHS 111 dėl skubių medicininių klausimų ir
patarimų.
Jei tai gyvybei pavojinga būklė, prašome skambinti 999 arba apsilankyti A & E kuo
greičiau.








Motinystės užsakymai
Nauji pacientų sveikatos patikrinimai
Rausos tvarsliava
Siūlų pašalinimas
Kraujospūdžio patikrinimas
MP / Subcut skiepai (B12 ir kelionių
skiepai)
Kraujo cukraus stebėjimas ir
patikrinimai
NHS sveikatos patikrinimai
Piliules patikrinimus
Skiepijimo skiepijimas
Gripo imunizacijos
Vaikų skiepijimas Gimdos kaklelio
atranka

PATIEKALAUS ATSITIKTINIMAS











Šeimos planavimas ir seksualinė
sveikata
Chlamidijos testavimas
Privati medicininė apžiūra
Privačios konsultacijos
Kraujo tyrimų klinikos - dabar
užsisakyta internetu Waltham Forest
GP tinkle
Rūkymo patarimai
Astmos klinikos
Diabeto klinika
Sveikatos skatinimo ir lėtinių ligų
valdymo klinikos
Mažųjų ligų schema

PHLEBOTOMIJOS PASLAUGOS
"Waltham Forest" gyventojai, kuriems GP nustato kraujo tyrimus, dabar gali užsisakyti susitikimus
internetu. Jei pacientai negali užsisakyti savo paskyrimo, giminaitis ar globėjas gali užsiregistruoti
užsiregistruoti jų vardu. Kraujo tyrimų paslaugos yra prieinama iš;




Silverthorne medicinos centras, 2 broliai uždaryti, E4 6UN nuo pirmadienio iki
penktadienio nuo 8,15 val. Iki 12.30 val
Šv. Jokūbas Sveikatos praktika, 47 St James St, Walthamstow, London E17 7NH, nuo
8,15 iki 12: 30 nuo pirmadienio iki penktadienio, po pietų klinikoje nuo pirmadienio iki
penktadienio 15: 15-17: 30,
Langthorne sveikatos centras, 13 Langthorne Rd, Londonas, E11 4HX, nuo 8,15 iki 12,30
nuo pirmadienio iki penktadienio ryto

