Thông tin về các dịch vụ y tế trong
Tại Vương quốcAnh, Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cung cấp cho bạn các dịch vụ y tế và sức khỏe bí
mật. Nó là miễn phí cho bạn.
NHS là một tổ chức rất lớn. Nó có rất nhiều bộ phận và con người khác nhau. Có thể khó tìm thấy
thông tin và giúp bạn muốn.
GP A GP là gì là một bác sĩ gia đình địa phương. Bạn cần đăng ký với bác sĩ gia đình càng sớm càng
tốt khi bạn đến Anh để bạn có thể gặp bác sĩ gia đình khi bạn bị bệnh. Không tính phí đăng ký với bác
sĩ gia đình ở Anh. Khi bạn đã đăng ký, cũng không tính phí để gặp bác sĩ gia đình của bạn.
Cô ấy hoặc anh ấy là một bác sĩ y khoa có trình độ, được đào tạo cao về rất nhiều nhu cầu sức khỏe,
kỹ năng y tế và phương pháp điều trị. Gp Thực hành làm việc trong cộng đồng, cho tất cả mọi người,
miễn phí và sẽ có thể giúp bạn với các dịch vụ thai sản, tiêm chủng em bé và kiểm tra sức khỏe, dịch
vụ sức khỏe tâm thần cũng như các dịch vụ y tế khác. Bác sĩ đa khoa cũng organise điều trị bệnh
viện.
Khi bạn đến y ou vàgia đình bạn có thể chọn đăng ký với một trong những thực hành GP dưới đây.
Vui lòng chỉ đăng ký với một thực hành vì đăng ký với nhiều hơn một thực hành có thể gây nhầm lẫn
và có thể trì hoãn bạn nhận được dịchvụ mà bạn cần. Nếu bạn cần gặp bác sĩ đa khoa, nhưng gặp khó
khăn khi nói hoặc hiểu tiếng Anh, hãy nói với nhân viên tại phẫu thuật GP. Họ sẽ có thể sắp xếp một
thông dịch viên. Bạn sẽ không bị tính phí cho dịch vụ này.
Tất cả các phương pháp dưới đây đều có sẵn để đăng ký và tất cả đều có quyền truy cập vào các dịch
vụ phiên dịch ngôn ngữ.
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

Vui lòng đăng ký trực tuyến nếu có thể. Nếu bạn không thể đăng ký trực tuyến và phải đến thăm thực
hành mà bạn chọn, vui lòng đeo khẩu trang.
Khi bạn đã đăng ký đầy đủ tại thực hành GP mà bạn chọn và bạn cần tư vấn sức khỏe hoặc cuộc hẹn
với bác sĩ hoặc y tá you không thể chỉ đi bộvào thực hành GP và chờ đợi. Bạn phải đặt một cuộc hẹn.
Để làm điều này, bạncó thể gọi điện thoại cho thực hành hoặc truy cập trực tuyến và đặt câuhỏi,
đặtmộtppointment hoặc yêu cầu thuốc.

Nếu bạn có bất kỳ thông tin y tế nào từ một nơi khác bằng tiếng Anh, vui lòng mang theo những thông
tin này khi bạn đi đến Thực hành GP của mình.
Tôif bạn cần giúp đỡ tại thời điểm phẫu thuật GP đóng cửa, bạn có thể gọi 111 và yêu cầu giúp đỡ.
Dịch vụ này có quyền truy cập vào thông dịch viên ngôn ngữ. Nếu đó là trường hợp khẩn cấp, bạn có
thể gọi 999 hoặc đến Tai nạn và Khẩn cấp gần nhất (A&E):
East Surrey Hospital
Canada Avenue
Redhill RH1 5RH
Main telephone number 01737 768 511
Nếu bạn có
Đau họng, ho, nhức đầu, nhưng không sốt
hoặc nhiệt độ cao
Yêu cầu thuốc
Cảm thấy tồi tệ trong tâm trí của bạn, lo lắng,
chán nản

Cảm thấy rất lo lắng, tôi không thể sống, tôi
muốn chết (tự tử)

Đau ngực hoặc đau bụng rất nặng hoặc không
thểthở, cấp cứu.

Đi đâu
-Thông tin trang web www.nhs.net NHS
-Nhà thuốc
-Gọi cho thực hành GP của bạn
-Gp điện thoại, nếu GP Practice đóng cửa chờ cho đến
ngày hôm sau.
-Điện thoại 0800 802 500 (Mở cửa 24 giờ, 7 ngày một
tuần)
https://www.healthysurrey.org.uk/mentalwellbeing/adults/local-services
-Điện thoại 111
-Đội khủng hoảng 0800 0234 650
-Samaritans 116 123 (chỉ tiếng Anh)
-Đến Bệnh viện A&E
-Điện thoại 999
- Đến bệnh viện 'A&E'

