Kādēļ ir svarīgi reģistrēties ārsta praksē?
Iecirkņa ārsts (GP) ir jūsu ģimenes ārsts, un NHS pacientiem viņš ir galvenais saskarsmes punkts, kas
atbild par vispārējo veselības aprūpi. Visiem Lielbritānijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir tiesības
saņemt NHS ģimenes ārsta (GP) sniegtos pakalpojumus.
Ģimenes ārsti ir augsti kvalificēti ārsti, kas palīdz jums pārvaldīt jūsu veselības stāvokli un novērst
slimības. Viņi ir apmācīti visās vispārējās medicīnas jomās. Ārsta prakses piedāvā arī pakalpojumus,
kurus sniedz medicīnas māsas - speciālistes, praktizējošās medicīnas māsas un jaunākās medicīnas
māsas, kuras var arī sniegt konsultācijas. To skaitā ir:






bērnu veselība;
garīgā veselība;
pieaugušo medicīna;
medicīnisko un ķirurģisko saslimšanu diagnoze un pārvaldība;
ilgtermiņa saslimšanu, piemēram, diabēta un astmas, pārvaldība.

Dažās ģimenes ārstu praksēs tiek veiktas praktiskas dabas procedūras, tādas kā nelielas operācijas.
Kad jūs sazināties ar ārsta praksi, lai vienotos par apmeklējumu, darbinieki lūgs jūs vispārējos
vilcienos aprakstīt vizītes iemeslu - tas nepieciešams, lai palīdzētu reģistratūras darbiniekiem
piereģistrēt jūs vizītē pie personas, kuras spējas un iemaņas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.
Piemēram, tā varētu būt vizīte pie medicīnas māsas, kura uzņem astmas pacientus, vai arī vizīte pie
praktizējošās medicīnas māsas, lai ņemtu asins paraugus.
Ģimenes ārsti izvērtē, diagnosticē, ārstē un pārvalda slimības. Viņi veic dažu vēža formu skrīningu un
veicina vispārējo veselību un labklājību. Ģimenes ārsti atbalsta un pārstāv pacientus, gādājot, lai viņi
saņemtu vislabāko un piemērotāko veselības aprūpi, kas ir pieejama.
Ģimenes ārsti arī cieši sadarbojas ar citu veselības aprūpes jomu kolēģiem, vienojoties par
uzņemšanu slimnīcā, aprūpes nodrošināšanu tuvāk mājvietai, kā arī norīkojumiem pie speciālistiem.
Papildus viņi vāc un piereģistrē svarīgu informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem, kas
iesaistīti jūsu ārstēšanā, lai garantētu, ka aprūpe, kuru jūsu saņemat, ir droša un tās kvalitāte ir pati
augstākā,
Ir ļoti svarīgi, lai jūs paņemtu līdzi visus medikamentus, kurus jums Lielbritānijā parakstījis ārsts vai
izsniedzis farmaceits. Tas nepieciešams, lai jums varētu nodrošināt atbilstošu ārstēšanu, ja jūs
negaidīti saslimstat.
Pacienti apmeklē ģimenes ārstu bez maksas.

