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Navrhované premiestnenie lekárskeho centra v Evingtone do domu Catherine House
často kladené otázky
1) Prečo uvažuje Evington Medical Center o presťahovaní sa do Catherine House?
Súčasná budova nie je spôsobilá na účel a nespĺňa súčasné normy pre ordináciu všeobecného
lekára. Sťahovanie do novej budovy poskytne moderné, účelové zdravotnícke zariadenie,
ktoré poskytne pacientovi lepší zážitok a poskytne ďalší priestor pre súčasné a budúce
služby.
Napríklad:
• Priestranná recepcia s priestorom pre pacientov hovoriť v súkromí s recepčným personálom
• Viac konzultačných miestností
• Buggy park a zariadenia na prebaľovanie detí.
• Celá operácia na prízemí. Zlepšiť fyzický prístup pacientov (v súlade s požiadavkami
zákona o diskriminácii osôb so zdravotným postihnutím).
• Parkovisko vrátane miest so zdravotným postihnutím
2) Kde je 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) Aké ľahké je dostať sa do Catherine House?
Dom Catherine je prístupný mestskou hromadnou dopravou, pretože v okolí nájdete
zastávku autobusov. K dispozícii je bezplatné parkovisko pre pacientov, ktoré zahŕňa
parkovisko pre telesne postihnutých. Je to maximálne 4 minúty chôdze od zdravotníckeho
centra Evington.
4) Kedy by sa navrhovaný krok mohol uskutočniť?
Naším cieľom by bolo byť do nových priestorov do konca roku 2020.
5) Má Catherine House dobrý prístup pre osoby so zdravotným postihnutím?
Budova by bola plne prístupná personálu, pacientom a návštevníkom podľa zákona o
diskriminácii osôb so zdravotným postihnutím.
6) Ako ovplyvní toto navrhované premiestnenie moju starostlivosť?
Nebude to mať negatívny vplyv na starostlivosť, stále by sme ponúkali rovnaké služby. Nové
zariadenie by bolo väčšie, malo by viac konzultačných miestností, ktoré budú všetky na
prízemí, väčšie čakárne a bude špeciálne navrhnuté pre praktickú lekársku prax.
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7) Koľko prerušení spôsobí premiestnenie?
Po ukončení konzultácie, ak sa rozhodne o presťahovaní sa do Catherine House, prax
zostane na súčasnom mieste a bude fungovať obvyklým spôsobom, zatiaľ čo všetky stavebné
práce sa vykonávajú v Catherine House. Pacienti by boli o priebehu postupu plne
informovaní.
8) Musím sa znova zaregistrovať u svojho všeobecného lekára?
Nie, nemusíte nič robiť. Ako registrovaný pacient by ste automaticky zostali na zozname
praxe. Toto však nemá vplyv na vaše právo zaregistrovať sa na inom miestnom postupe
kedykoľvek, ak sa tak rozhodnete a budete mať pobyt v spádovej oblasti. Máte na výber,
kam sa zaregistrovať.
9) Budem môcť vidieť toho istého všeobecného lekára a sestry?
Áno, a všetky služby, ktoré v súčasnosti prijímate od všeobecného lekára a zdravotných
sestier, budú pokračovať.
10) Aká bude otváracia doba?
Otváracie hodiny by zostali rovnaké.
11) Budem musieť čakať na vymenovanie dlhšie?
Nie, táto prax by naďalej ponúkala rovnaký počet stretnutí. Prax pravidelne prehodnocuje
kapacitu av prípade potreby by upravovala prístup k vymenovaniu. Existuje kombinácia
vopred rezervovateľných stretnutí tvárou v tvár, toho istého dňa stretnutí tvárou v tvár,
vopred rezervovateľných telefonických stretnutí, telefonických stretnutí v ten istý deň, online
rezervovateľných stretnutí a videokonzultácií.
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12) Došlo k zmene služieb online?
Táto prax by pokračovala v online rezerváciách a recepty je možné stále zasielať
prostredníctvom služby elektronického predpisu do lekárne podľa vášho výberu.
13) Kto prijme konečné rozhodnutie o tom, či premiestniť prax, alebo nie?
Skupina pre klinické uvedenie do prevádzky (CCG) spolu s kolegami NHS v Anglicku v
primárnej starostlivosti preskúmajú a analyzujú výsledky konzultácií, ako aj hodnotenie
vplyvu a ďalšie požadované vyšetrenia.
14) Čo sa stane, ak sa nechcem presťahovať do Catherine House?
Je dôležité, že ak máte nejaké pochybnosti o návrhu, povedzte nám pomocou dotazníka, aby
sme sa uistili, že vyriešime akékoľvek problémy skôr, ako budeme pokračovať. Rozhodnutie
sa prijme, keď sa vezme do úvahy všetka spätná väzba, ktorú dostaneme.
15) Čo musím urobiť teraz?
Odporúčame vám podeliť sa o svoje názory na tento návrh. Existuje niekoľko spôsobov, ako
to urobiť s nami:


Online: Toto je prístupné online

https://forms.gle/vzpUbkroif31CiFK9. Toto je najjednoduchšia možnosť.


Dotazníkom: Všetci pacienti majú k dispozícii dotazník, ktorý vyplnia na
webovej stránke. Je k dispozícii v rôznych jazykoch.



Virtuálne dni otvorených dverí: Budeme organizovať virtuálne stretnutia
na Zoom. Bude to skvelá príležitosť položiť nášmu tímu akékoľvek otázky. 30.
júla, 12.30 - 13.00, 13. augusta, 12.30 - 13.00.
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Join the zoom meeting
https://us02web.zoom.us/j/8864900426?pwd=WWgxVHBKRU43c1dxem8zbmt
qYkZLQT09
Meeting ID: 886 490 0426
Password: 892655


Telefonicky: zavolajte na operáciu po 10:00 a požiadajte recepčnú, aby
vyplnila dotazník vo vašom mene

16) Čo sa stane s Loughborough Road Medical Center? Bude to aj premiestňovanie?
Pozerali sme sa na možné nové stránky, ktoré by sa mohli presťahovať, ale zatiaľ sme
nenašli nič, čo by bolo vhodné. Hneď, ako zistíme, že je to vhodné, budeme informovať
skupinu pre účasť pacientov (PPG) a pacientov.
17) Som pacient v Loughborough Road Medical Center. Môžem použiť nový postup,
ak sa presunie do Catherine House?
Áno, bolo by to v poriadku.

Termín na spätnú väzbu je 26. august 2020.

