
Pencester Surgery i Pencester Health Merger 
 

Jak być może Państwu wiadomo, od roku 2012 dwie placówki Pencester działają jako jedna pod 

nazwą Dr McKenzie, Dr Tippu, Dr Adetoyin, Dr Richards and Dr Flower. Z technicznego punktu 

widzenia wymaga to od nas zarządzania dwoma oddzielnymi kontraktami z NHS, co powiela 

obciążenia biurokratyczne związane z realizowaniem umów o tego typu charakterze. 

Zdecydowaliśmy się poprosić CCG o zgodę na połączenie kontraktów. Przedstawiamy tę kwestię 

Państwu — naszym pacjentom, aby upewnić się, że zachodzące zmiany są zrozumiałe i umożliwić 

Państwu wyrażenie swoich opinii. Chcemy uniknąć nieporozumień i zamieszania. 

 

Co wspomniane zmiany będą oznaczać dla Państwa — naszych pacjentów? 

 Dostęp do usług świadczonych przez większy, bardziej zróżnicowany zespół kliniczny 

 Bezpieczną przychodnię zapewniającą ciągłą opiekę zdrowotną teraz i w przyszłości 

Jest to dla nas szansa na rozwój i mamy nadzieję, że będą Państwo wspierać placówkę w pracy nad 

ulepszeniem oferowanych przez nas usług opieki zdrowotnej. 

 

Poniżej znajduje się kilka pytań, które mają na celu pomoc w zrozumieniu, jak ta zmiana wpłynie na 

nasze usługi.  

 

Czy nadal będę mógł/mogła chodzić na wizyty do mojego lekarza? 

Tak, nadal będą mogli Państwo umawiać się na rutynowe wizyty z wybranym lekarzem. 

 

Czy lekarze będą przyjmować w tych samych miejscach? 

Tak, nadal będą mogli Państwo przychodzić do tych samych gabinetów, co obecnie. Bieżąca zmiana 

kontraktu nie będzie mieć wpływu na umiejscowienie gabinetów. Wspólnicy zastanawiają się nad 

taką zmianą i jeśli będą chcieli ją wprowadzić, zasięgną Państwa opinii na ten temat w roku 2019. 

 

Czy nadal będzie się można z Wami skontaktować pod tym samym numerem telefonu? 

Tak, nasze numery kontaktowe pozostaną takie same. 

 

Czy będę mógł/mogła poprosić o receptę odnawialną w taki sam sposób, jak obecnie? 

Tak, o recepty odnawialne będzie można poprosić i odebrać je w taki sam sposób, jak obecnie. 

 

Czy nadal będę zarejestrowany/zarejestrowana w tej samej placówce? 

Tak.  

 

Czy placówka po połączeniu będzie przyjmować nowych pacjentów? 

Tak, placówka po połączeniu będzie rejestrować nowych pacjentów. 

 

Czy poinformowaliście o połączeniu Uczestniczącą grupę pacjentów (Patient Participation Group, 

PPG)? 

Tak, o planowanym połączeniu poinformowaliśmy PPG z obu placówek. 

 

Czy nastąpi redukcja etatów? 

Nie, wszyscy pracownicy zachowają swoje obecne stanowiska. 

 



W obu lokalizacjach odbędą się spotkania, aby mogli Państwo porozmawiać z kierownikiem placówki 

na temat połączenia  

Pencester Health – wtorek, 30 października w godzinach 9:00 - 13:00 

Pencester Surgery – czwartek, 1 listopada w godzinach 12:00 - 16:00 

 

Jeśli nie mogą Państwo wziąć udziału w powyższych spotkaniach, jednak mają pytania dotyczące 

połączenia placówek, mogą Państwo skontaktować się z kierownikiem placówki Julie Hooper pod 

numerem telefonu 01304 245418 lub za pośrednictwem poczty e-mail j.hooper@nhs.net. 

 

Wniosek do CCG zostanie złożony do 8 listopada, dlatego prosimy, aby wyrazili Państwo swoje opinie 

przed 6 listopada. Zapewni nam to czas na przejrzenie naszych planów i wprowadzenie do nich 

ewentualnych zmian. 

 


