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Ierosinātā Evingtonas medicīnas centra pārvietošana uz Katrīnas māju
bieži uzdotie jautājumi
1)

Kāpēc Evingtonas medicīnas centrs apsver iespēju pārcelties uz Katrīnas māju?
Pašreizējā ēka nav piemērota mērķim un neatbilst pašreizējiem GP operācijas
standartiem. Pārcelšanās uz jaunu ēku nodrošinās mūsdienīgu, atbilstoši mērķim
izveidotu veselības aprūpes iestādi, lai nodrošinātu labāku pacienta pieredzi ar papildu
vietu pašreizējiem un nākamajiem pakalpojumiem.

Piemēram:


Plaša uzņemšanas zona ar vietu, kur pacienti var sarunāties privāti



Vairāk konsultāciju telpu



Bagiju parks un mazuļu pārtīšanas iespējas.



Visa operācija pirmajā stāvā. Uzlabot pacientu fizisko pieejamību (saskaņā ar
Invaliditātes diskriminācijas likuma prasībām).



Autostāvvieta ar invalīdu līčiem

2) Kur ir Katrīnas māja?
2B Stoughton Drive North, Evington, LE5 5UB. It’s 0.2 miles no Evingtonas medicīnas centra
.
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3) Cik viegli būs nokļūt Katrīnas mājā?
Katrīnas nams ir pieejams ar sabiedrisko transportu, jo turpat netālu atrodas autobusu
pieturas. Viesiem ir pieejama bezmaksas automašīnu stāvvieta, kurā ir iekļauta invalīdu
stāvvieta. Tas atrodas ne vairāk kā 4 minūšu gājiena attālumā no Evingtonas medicīnas
centra.
4) Kad varētu notikt ierosinātā darbība?
Mūsu mērķis būtu būt jaunajās telpās līdz 2020. gada beigām.
5) Vai Katrīnas mājā ir laba pieeja cilvēkiem ar invaliditāti?
Saskaņā ar likumu par invaliditātes diskrimināciju ēka būtu pilnībā pieejama personālam,
pacientiem un apmeklētājiem.
6) Kā šī ierosinātā pārvietošana ietekmēs manu aprūpi?
Tam nebūs negatīvas ietekmes uz aprūpi, mēs joprojām piedāvāsim tos pašus pakalpojumus.
Jaunā iestāde būtu lielāka, tai būtu vairāk konsultāciju telpu, kas visas atradīsies pirmajā
stāvā, lielākas gaidīšanas zonas un būtu speciāli paredzētas ģimenes ārstu praksei.
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7) Cik daudz traucējumus radīs pārvietošana?
Kad konsultācija būs pabeigta, ja lēmums tiks pārcelts uz Katrīnas namu, prakse paliks
pašreizējā vietā un darbosies parastajā veidā, kamēr visi celtniecības darbi tiek veikti
Katrīnas mājā. Pacienti tiks pilnībā informēti par progresu.
8) Vai man būs jāpārreģistrējas pie ģimenes ārsta?
Nē, jums nekas nav jādara. Kā reģistrēts pacients jūs automātiski paliksit prakses sarakstā.
Tomēr tas neietekmē jūsu tiesības jebkurā laikā reģistrēties citā vietējā praksē, ja izvēlaties to
darīt un jūs uzturaties sateces baseinā. Jūs varat izvēlēties, kur reģistrēties.
9) Vai es varēšu redzēt to pašu ģimenes ārstu un medmāsas?
Jā, un visi pakalpojumi, kurus jūs šobrīd saņemat no ģimenes ārstu un medmāsu, tiktu
turpināti.
10) Kāds būs darba laiks?
Darba laiks nemainīsies.
11) Vai uz tikšanos man būs jāgaida ilgāk?
Nē, prakse turpinās piedāvāt tādu pašu tikšanos skaitu. Praksē regulāri tiek pārskatīta
kapacitāte un vajadzības gadījumā tiek koriģēta pieeja tikšanās reizēm. Ir apvienotas iepriekš
rezervējamas tikšanās klātienē, vienas dienas tikšanās klātienē, iepriekš rezervējamas
telefona tikšanās, vienas dienas telefona tikšanās, tiešsaistes rezervējamas tikšanās un video
konsultācijas.
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12) Vai būs izmaiņas tiešsaistes pakalpojumos?
Šī prakse turpinās veikt tiešsaistes rezervācijas un receptes joprojām var nosūtīt, izmantojot
elektronisko recepšu pakalpojumu, jūsu izvēlētā aptiekā.
13) Kurš pieņems galīgo lēmumu par to, vai pārcelt praksi vai nē?
Klīniskās pasūtīšanas grupa (CCG) kopā ar NHS England Primary Care kolēģiem pārskatīs
un analizēs konsultāciju rezultātus, kā arī ietekmes novērtējumu un citus nepieciešamos
izmeklējumus.
14) Kas notiek, ja es nevēlos pārcelties uz Katrīnas māju?
Ir svarīgi, ka, ja jums ir kādas bažas par priekšlikumu, pastāstiet mums, izmantojot anketu,
lai mēs varētu pārliecināties, ka pirms turpināšanas mēs pievērsīsimies visiem jautājumiem.
Lēmums tiks pieņemts pēc tam, kad būs ņemtas vērā visas mūsu saņemtās atsauksmes.
15) Kas man tagad jādara?
Mēs esam aicināti dalīties ar savu viedokli par šo priekšlikumu.
Ar mums to var izdarīt dažādos veidos:


Tiešsaistē: tam var piekļūt tiešsaistē
https://forms.gle/vzpUbkroif31CiFK9 . Šī ir vienkāršākā iespēja.



Pēc anketas: visiem pacientiem ir pieejama anketa, kuru jāaizpilda
operācijas laikā. Tas ir pieejams dažādās valodās.
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Virtuālās atvērto durvju dienas: Mēs rīkosim virtuālas tikšanās vietnē
Zoom. Šī būs lieliska iespēja uzdot mūsu komandai visus iespējamos
jautājumus.

30. jūlijā plkst. 12.30–13.00, 13. augustā plkst. 12.30–13.
Join the zoom meeting
https://us02web.zoom.us/j/8864900426?pwd=WWgxVHBKRU43c1dxem8zbmt
qYkZLQT09
Meeting ID: 886 490 0426
Password: 892655
 Pa tālruni: lūdzu, piezvaniet uz operāciju pēc plkst. 10:00 un lūdziet
reģistratūras speciālistu aizpildīt anketu jūsu vārdā
16) Kas notiks ar Loughborough Road medicīnas centru? Vai tas arī pārcelsies?
Mēs esam meklējuši iespējamas jaunas vietas, lai arī varētu pārcelties, taču līdz šim neesam
atraduši neko piemērotu. Tiklīdz mēs atradīsim piemērotu vietu, mēs par to informēsim
Pacientu līdzdalības grupu (PPG) un pacientus.
17) Es esmu pacients Loughborough Road medicīnas centrā. Vai es varu izmantot
jauno praksi, ja tā pārceļas uz Katrīnas māju?
Jā, tas būtu labi.
Atgriezeniskās saites iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 26. augusts.

