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Proponowane przeniesienie centrum medycznego Evington do Catherine
House Często Zadawane Pytania
1) Dlaczego Evington Medical Center rozważa przeprowadzkę do Catherine House?
Obecny budynek nie nadaje się do określonego celu i nie spełnia aktualnych
standardów w przychodni lekarskiej. Przeprowadzka do nowego budynku zapewni
nowoczesną, specjalnie zbudowaną placówkę opieki zdrowotnej, która zapewni lepsze
wrażenia pacjenta z dodatkową przestrzenią dla obecnych i przyszłych usług.
Na przykład:
• Przestronna recepcja z miejscem dla pacjentów, aby mogli rozmawiać prywatnie z
personelem recepcji
• Więcej pokoi konsultacyjnych
• Buggy park i przebieralnie dla dzieci.
• Cała operacja na parterze. Aby zwiększyć fizyczny dostęp dla pacjentów (zgodnie z
wymogami Ustawy o dyskryminacji osób niepełnosprawnych).
• Parking, w tym zatoki dla niepełnosprawnych
2) Gdzie jest Catherine House?
2B Stoughton Drive North, Evington, LE5 5UB. It’s 0.2 miles z Evington Medical Center
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A: Evington Medical Centre
B: Catherine House

3) Jak łatwo będzie dostać się do Catherine House?
Do Catherine House można dojechać środkami transportu publicznego, ponieważ w
pobliżu znajdują się przystanki autobusowe. Jest bezpłatny parking dla pacjentów, który
obejmuje parking dla osób niepełnosprawnych. To maksymalnie 4 minuty spacerem od
centrum medycznego Evington.
4) Kiedy prawdopodobnie nastąpi proponowany ruch?
Chcielibyśmy być w nowej siedzibie do końca 2020 roku.
5) Czy Catherine House ma dobry dostęp dla osób niepełnosprawnych?
Budynek byłby w pełni dostępny dla personelu, pacjentów i gości zgodnie z ustawą o
dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
6) Jak ta proponowana relokacja wpłynie na moją opiekę?
Nie będzie to miało negatywnego wpływu na opiekę, nadal będziemy oferować te same
usługi. Nowy obiekt byłby większy, miałby więcej pokoi konsultacyjnych, które wszystkie
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będą na parterze, większe poczekalnie i zostały zaprojektowane specjalnie dla lekarzy
rodzinnych.
7) Ile zakłóceń spowoduje relokacja?
Po zakończeniu konsultacji, jeśli decyzja ma zostać przeniesiona do Catherine House,
wówczas praktyka pozostanie w obecnym miejscu i będzie działać w zwykły sposób,
podczas gdy wszystkie prace budowlane będą prowadzone w Catherine House. Pacjenci
będą w pełni informowani o postępach.
8) Czy będę musiał ponownie zarejestrować się u mojego lekarza rodzinnego?
Nie, nie musisz nic robić. Jako zarejestrowany pacjent automatycznie pozostaniesz na liście
praktyk. Nie ma to jednak wpływu na Twoje prawo do zarejestrowania się w innej lokalnej
praktyce w dowolnym momencie, jeśli zdecydujesz się to zrobić i mieszkasz w obszarze
zlewni. Masz wybór, gdzie się zarejestrować.
9) Czy będę mógł zobaczyć tego samego lekarza rodzinnego i pielęgniarki?
Tak, wszystkie usługi, które obecnie otrzymujesz od lekarza rodzinnego i pielęgniarki,
byłyby kontynuowane.
10) Jakie będą godziny otwarcia?
Godziny otwarcia pozostaną takie same.
11) Czy będę musiał dłużej czekać na spotkania?
Nie, praktyka nadal oferowałaby taką samą liczbę spotkań. Praktyka regularnie dokonuje
przeglądu zdolności i w razie potrzeby dostosowuje dostęp do spotkań. Istnieje połączenie
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umówionych spotkań twarzą w twarz, spotkań twarzą w twarz tego samego dnia, spotkań
telefonicznych z możliwością wcześniejszej rezerwacji, spotkań telefonicznych tego samego
dnia, rezerwacji online i konsultacji wideo.
12) Czy nastąpi zmiana w usługach internetowych?
Praktyka nadal umożliwia rezerwowanie spotkań online, a recepty można nadal wysyłać za
pośrednictwem usługi elektronicznych recept do wybranej apteki.
13) Kto podejmie ostateczną decyzję, czy przenieść praktykę, czy nie?
Grupa Clinical Commissioning Group (CCG) wraz ze współpracownikami NHS England
Primary Care dokonają przeglądu i analizy wyników konsultacji, a także oceny skutków i
innych wymaganych badań.
14) Co się stanie, jeśli nie chcę się przeprowadzać do Catherine House?
Ważne jest, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z propozycją poinformować
nas o wypełnieniu kwestionariusza, abyśmy mogli upewnić się, że rozwiążemy wszelkie
problemy, zanim przejdziemy dalej. Decyzja zostanie podjęta po rozpatrzeniu wszystkich
otrzymanych informacji zwrotnych.
15) Co muszę teraz zrobić?
Zachęcamy do dzielenia się opiniami na temat tej propozycji.
Możesz to zrobić z nami na różne sposoby:
• Online: Można uzyskać do niego dostęp online
https://forms.gle/vzpUbkroif31CiFK9. To najłatwiejsza opcja.
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Według kwestionariusza: dla wszystkich pacjentów dostępny jest
kwestionariusz do wypełnienia podczas operacji. Jest dostępny w różnych
językach



Wirtualne dni otwarte: będziemy organizować wirtualne spotkania na
Zoom. Będzie to świetna okazja do zadania pytań naszemu zespołowi.



12.30–13.00 30 lipca, 12.30–13.00 13 sierpnia.
Join the zoom meeting
https://us02web.zoom.us/j/8864900426?pwd=WWgxVHBKRU43c1dxem8zbmt
qYkZLQT09
Meeting ID: 886 490 0426
Password: 892655



Przez telefon: zadzwoń do gabinetu po 10 rano i poproś recepcjonistkę o
wypełnienie kwestionariusza w twoim imieniu

16) Co stanie się z centrum medycznym Loughborough Road? Czy to też się
przeprowadzi?
Szukaliśmy również nowych witryn do przeniesienia, ale jak dotąd nie znaleźliśmy niczego,
co byłoby odpowiednie. Jak tylko znajdziemy odpowiednie miejsce, poinformujemy o tym
grupę pacjentów uczestniczących (PPG) i pacjentów.
17) Jestem pacjentem w Loughborough Road Medical Center. Czy mogę skorzystać z
nowej praktyki, jeśli przeniesie się ona do Catherine House?
Tak, byłoby dobrze.

Termin przekazania opinii upływa 26 sierpnia 2020 r.

