Sağlık hizmetleri hakkında bilgi
United Kingdom'da Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) size gizli sağlık ve tıbbi hizmetler sunmaktadır. Senin
için bedava.
NHS çok büyük bir organizasyon. Bir sürü farklı departman ve insan var. İstediğiniz bilgileri ve yardımı
bulmak zor olabilir.
GP nedir A GP yerel bir aile doktorudur. İngiltere'ye vardığınızda en kısa sürede bir GP'ye
kaydolmanız gerekir, böylece hasta olduğunuzda GP'yi görebilirsiniz. İngiltere'de bir GP'ye kaydolmak
için ücret alınmaz. Kaydolduktan sonra, gp'nizi görmek için ücret alınmaz.
O veya o, birçok sağlık ihtiyacı, tıbbi beceri ve tedavi alanında yüksek eğitimli nitelikli bir tıp
doktorudur. GP Uygulamaları toplumda, herkes için ücretsiz olarak çalışır ve doğum hizmetleri,
bebek bağışıklamaları ve sağlık kontrolleri, ruh sağlığı hizmetleri ve diğer sağlık hizmetleri konusunda
size yardımcı olabilir. GP'ler ayrıcarganise hastane tedavisi.
you'ya vardığınızda ve aileniz aşağıdaki GP uygulamalarından birine kaydolmayı seçebilir. Lütfen
birden fazla uygulamaya kaydolmak karışıklığa neden olabileceğinden ve ihtiyacınız olan hizmeti
almanızı geciktirebileceğinden, yalnızca bir uygulamaya kaydolun. Bir GP görmeniz gerekiyorsa, ancak
İngilizce konuşmakta veya anlamakta güçlük çekiyorsanız, GP ameliyatındaki personele söyleyin. Bir
tercüman ayarlayabilecekler. Bu hizmet için sizden ücret alınmayacaktır.
Aşağıdaki tüm uygulamalara kaydolmak için kullanılabilir ve hepsi dil tercümanlığı hizmetlerine
erişebilir.
Holmhurst Medical Practice
12 Thornton Side
Watercolour Redhill RH1 2NP
Telephone 01737 647070
www.holmhurstmedicalcentre.nhs.uk

Hawthorns Surgery
1 Oxford Road
Redhill RH1 1DT
Telephone 01737 762902
www.hawthorns-surgery.nhs.uk

Greystone House Medical Practice
99 Station Road
Redhill RH1 1EB
Telephone 01737 761201
www.greystonesurgery.nhs.uk

Woodlands Road Surgery
5 Woodland Road
Redhill RH1 6EY
Telephone 01737 761343
www.woodlands-surgery.nhs.uk

Moat House Surgery
Worsted Green
Merstham Redhill RH1 3PN
Telephone 01737 642207
www.themoathousesurgery.nhs.uk

Wall House Surgery
Yorke Rd
Reigate RH2 9HG
Telephone 01737 244327
www.wallhousesurgery.nhs.uk

Eğer yapabilirseniz lütfen çevrimiçi kayıt olun. Çevrimiçi kayıt yapamıyorsanız ve seçtiğiniz uygulamayı
ziyaret etmek zorundaysanız lütfen maske takın.
Seçtiğiniz GP pratiğine tam olarak kaydolduğunuzda ve sağlık tavsiyesine veya bir doktor veya hemşire
ile randevuya ihtiyacınız olduğunda, sadece GPpratiğine girip bekleyemezsiniz. Randevu almalısınız.
Bunu yapmak için you uygulamayı telefon edebilir veya çevrimiçi olabilir ve sorular sorabilir, birtespit
rezervasyonu yapabilir veya ilaçisteyebilirsiniz.

İngilizce olarak başka bir yerden herhangi bir tıbbi bilginiz varsa, gp pratiğinize gittiğinizde lütfen
bunları yanınıza alın.
GP ameliyatının kapalı olduğu bir zamanda yardıma ihtiyacınız var, 111'i arayıp yardım isteyebilirsiniz.
Bu hizmetin dil yorumlayıcılarına erişimi vardır. Acil bir durumsa 999'ı arayabilir veya en yakın Kaza ve
Acil Durum'a (A&E) gidebilirsiniz:
East Surrey Hospital
Canada Avenue
Redhill RH1 5RH
Main telephone number 01737 768 511
Eğer varsa
Boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, ama ateş
veya yüksek sıcaklık yok
İlaç isteyin
Zihninde kötü, endişeli, depresif hisset

Çok endişeli hissediyorum, yaşayamıyorum,
ölmek istiyorum (intihara meyilli)

Göğüs ağrısı ya da çok kötü göbek ağrısı ya
danefes alamıyor, acil durum.

Nereye gidilecek
-NHS Web Sitesi www.nhs.net bilgileri
-Eczane
-GP Pratiğinizi telefon edin
-Telefon GP, GP Uygulaması kapalıysa ertesi güne kadar
bekleyin.
-Telefon 0800 802 500 (Açık 24 saat, haftanın 7 günü)
https://www.healthysurrey.org.uk/mentalwellbeing/adults/local-services
-Telefon 111
-Kriz Ekibi 0800 0234 650
-Samaritans 116 123 (yalnızca İngilizce)
-Hastane A&E'ye gidin
-Telefon 999
-Hastaneye git 'A&E'

