Dlaczego zarejestrowanie się w przychodni medycznej (Medical Practice) jest takie ważne?
Lokalna przychodnia jest głównym punktem kontaktowym w zakresie ogólnej służby zdrowia dla
pacjentów korzystających z usług publicznej służby zdrowia (NHS). Wszyscy rezydenci Wielkiej
Brytanii mają prawo do korzystania z usług przychodni medycznej w ramach publicznej służby
zdrowia.
Lekarze pierwszego kontaktu to wysoko wykwalifikowani lekarze, którzy pomagają pacjentom dbać o
zdrowie i zapobiegać chorobom. Do usług przychodni należą również pielęgniarki wyspecjalizowane
(Specialist Nurses), pielęgniarki w przychodni (Practice Nurses) i pomocnicy ds. zdrowia (Healthcare
Assistant), którzy są wstanie udzielać porad medycznych. Zajmują się na przykład:






pediatrią;
zdrowiem psychicznym;
zdrowiem osób dorosłych;
diagnozowaniem i leczeniem stanów medycznych i chirurgicznych;
leczeniem przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca lub astma.

W niektórych przychodniach lekarza pierwszego kontaktu wykonuje się również niewielkie zabiegi
operacyjne.
Kiedy będą się Państwo kontaktować z przychodnią w celu umówienia wizyty, zostaną Państwo
zapytani o podanie powodu wizyty — dzięki tej informacji personel recepcji będzie w stanie umówić
Państwa z najbardziej odpowiednią osobą. Może to być na przykład wizyta z udziałem pielęgniarki
zajmującej się astmą (Asthma Nurse) lub pielęgniarką w przychodni, która ma przeprowadzić
pobranie krwi.
Lekarze pierwszego kontaktu zajmują się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób. Wykonują
badania przesiewowe w celu wykrycia i wczesnego leczenia niektórych typów raka oraz udzielają
porad związanych z ogólnym zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Lekarze pierwszego kontaktu
wspierają i reprezentują pacjentów, a także dokładają starań, aby otrzymali oni najlepszą i
najbardziej odpowiednią dostępna opiekę zdrowotną.
Lekarze pierwszego kontaktu współpracują również ściśle z innymi pracownikami służby zdrowia w
celu organizowania pobytu w szpitalach, opieki bliżej miejsca zamieszkania pacjenta oraz wizyt u
specjalistów. Dodatkowo gromadzą i przechowują ważne informacje od innych pracowników służby
zdrowia, którzy są zaangażowani w leczenie pacjenta, aby dopilnować, żeby opieka, jaką otrzymuje
pacjent, była bezpieczna i najwyższej jakości.
Niezwykle ważne jest otrzymanie przepisanych lekarstw od lekarza lub apteki na terenie Wielkiej
Brytanii, ponieważ dzięki temu będzie można podjąć odpowiednie leczenie w przypadku wystąpienia
nagłej choroby.
Wizyty w przychodniach lekarzy pierwszego kontaktu są bezpłatne.

