
Zlúčenie zariadení Pencester Surgery a Pencester Health 
 

Možno viete, že od roku 2012 dve ordinácie Pencester pôsobili ako jedna ordinácia pod menami Dr. 

McKenzie, Dr. Tippu, Dr. Adetoyin, Dr. Richards a Dr. Flower. Z technických dôvodov bolo potrebné 

udržiavať dve samostatné zmluvy NHS, čím sa duplikovala väčšina administratívy spojená s plnením 

zmlúv tohto druhu. Rozhodli sme sa získať súhlas na zlúčenie zmlúv od komisie CCG. Upozorňujeme 

na to vás, našich pacientov, aby ste porozumeli zmenám a mali príležitosť vyjadriť svoje názory. Je 

dôležité, aby neprišlo k žiadnym nedorozumeniam a zmätku. 

 

Čo to bude znamenať pre vás, našich pacientov? 

 Prístup k väčšiemu a rozmanitejšiemu klinickému tímu. 

 Bezpečnú ordináciu praktického lekára na zabezpečenie pokračovania starostlivosti o vaše 

zdravie teraz a v budúcnosti. 

Je to je pozitívna príležitosť a dúfame, že  ordináciu budete podporovať pri zlepšovaní ponúkaných 

zdravotných služieb. 

 

Nižšie je uvedených niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako táto zmena ovplyvní naše 

služby –  

 

Budem mať naďalej možnosť navštevovať vlastného lekára? 

Áno, naďalej si budete môcť dohodnúť bežný termín s lekárom podľa svojho výberu. 

 

Budem môcť naďalej navštevovať rovnaké zariadenia? 

Áno, môžete navštevovať rovnaké zariadenia, ako navštevujete teraz. V záujme otvorenosti je toto 

otázka, ktorú partneri vyhodnocujú, a môžu požiadať o názory v roku 2019, ale táto zmena zmluvy 

nebude mať teraz vplyv na zariadenia. 

 

Budem vám môcť naďalej volať na rovnaké telefónne číslo? 

Áno, naše kontaktné čísla zostanú nezmenené. 

 

Budem môcť naďalej požiadať o opakovaný predpis rovnakým spôsobom, ako teraz? 

Áno, budete môcť požiadať o opakovaný predpis a vyzdvihnúť ho rovnakým spôsobom, ako teraz. 

 

Budem naďalej registrovaný/registrovaná vo svojej súčasnej ordinácii? 

Áno.  

 

Bude zlúčená ordinácia prijímať nové registrácie? 

Áno, zlúčená ordinácia bude registrovať nových pacientov. 

 

Informovali ste účastnícku skupinu  pacientov (Patient Participation Group) o zlúčení? 

Áno, o plánovanom zlúčení sme informovali účastnícku skupinu  pacientov oboch ordinácií. 

 

Budete prepúšťať personál? 

Nie, všetok personál zostane vo svojich súčasných funkciách. 

 

Uskutočníme neformálne stretnutie na oboch miestach, aby ste sa o zlúčení mohli porozprávať s 

riaditeľkou ordinácie –  



Pencester Health – utorok 30. októbra od 9:00 do 13:00 

Pencester Surgery – štvrtok 1. novembra do 12:00 do 16:00 

 

Ak sa nemôžete zúčastniť vyššie uvedených stretnutí a máte akékoľvek otázky týkajúce sa zlúčenia, 

môžete sa obrátiť na riaditeľku ordinácie, Juliu Hooper, na čísle 01304 245418 alebo e-mailovej 

adrese j.hooper@nhs.net. 

 

Žiadosť komisii CCG podáme 8. novembra alebo skôr a budeme vďační za vaše názory poskytnuté do 

6. novembra, aby sme mali čas na revíziu a úpravu svojich plánov podľa potreby. 

 


