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INFLUENZA VACCINATION 

Szczepienia przeciw grypie są teraz na dobre. Zachęcamy 
wszystkie wrażliwe grupy do rezerwowania spotkań na swoje 
szczepionki. Prosimy o kontakt z Gabinetem za pomocą 
dowolnego z dostępnych środków. Więcej informacji na temat 

szczepionki przeciw grypie - NHS 
(www.nhs.uk) 

DOSTĘP PACJENTA 

Gabinet odbiera ponad 400 
telefonów każdego dnia roboczego 
i nie każdy przejdzie przez to w 
odpowiednim czasie. Zachęcamy 
tych, którzy mogą, do korzystania 
z innych środków kontaktu z 
chirurgią, szczególnie w 
przypadku niepilnych lub 
administracyjnych wniosków, 
takich jak listy, odnowienia 
zwolnień lekarskich, raporty i tak 
dalej.  

Możesz skonsultować się z nami 
online na Florey (accurx.com) 

CO TERAZ 
Jesteśmy teraz w erze 
boosterów Covid-19. 
Pacjenci, którzy otrzymali 
początkową podwójną 
szczepionkę ponad 5 
miesięcy temu, są teraz 
zachęcani do otrzymania 
dawki przypominającej.  

Prace nad dostępem do 
lekarza rodzinnego trwają, 
badamy wszystkie 
możliwości, aby zaspokoić 
uzasadnione potrzeby 
naszej populacji pacjentów. 
 

 

 
 

 

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://florey.accurx.com/p/M88009


Zarezerwuj wizytę online, uzyskując dostęp online. Firma PPG przygotowała przewodnik dotyczący 
konfigurowania dostępu online. Jest to dostępne na stronie PPG w witrynie  internetowej. Możesz 
zarezerwować wizytę u wybranego lekarza rodzinnego, gdy masz skonfigurowaną tę funkcję.  
Odwiedzając zamiast tego aptekę, możesz zaoszczędzić czas i kłopoty  na  drobne dolegliwości, takie 
jak kaszel i przeziębienie, łagodny wyprysk, biegunka, stopa sportowca itp. 

 

  HEALTH INEQUALITIES 

Ludzie ze wszystkich środowisk, 
grup społecznych i krajów 
zasługują na równość w 
świadczeniu opieki zdrowotnej. 
Niektóre warunki są bardziej 
powszechne w niektórych grupach 
etnicznych, podczas gdy niektórzy 
mogą być kwestionowani z 
poszukiwaniem usług 
zdrowotnych z różnych powodów i 
nieświadomych uprzedzeń 
ograniczających jakość 

świadczonych usług. My w Norvic Family Practice jesteśmy tutaj, aby zaspokoić potrzeby wszystkich 
grup i codziennie dążyć do poprawy tego standardu poprzez ciągłe dokonywanie rozsądnych korekt. 

 

LONG TERM 
CONDITIONS 

Wszyscy nasi pacjenci z 
długotrwałymi 
schorzeniami, takimi 
jak cukrzyca, 
nadciśnienie, astma i 
tak dalej, 
skontaktujemy się na 
podstawie ich miesiąca 
urodzenia w celu 
uzyskania corocznych 
przeglądów. Zachęcamy 
wszystkich do udziału w 
tych przeglądach, 
ponieważ pracujemy nad zapewnieniem lepszej opieki zdrowotnej w naszej zróżnicowanej 

https://www.norvicfamilypractice.co.uk/info.aspx?p=8&pr=M88009


społeczności lokalnej. Warunki te potencjalnie pogarszają się i powodują komplikacje na przyszłość. 
Te recenzje pomagają nam wcześnie zidentyfikować i zmniejszyć ryzyko. 

 "Jesteśmy  zaangażowani w  słuchanie, informowanie, 
rozwijanie, edukowanie i dostosowywanie się w trudnych 

czasach. "  Norvic Family Practice. 

 

 CIŚNIENIE KRWI 

Wysokiemu ciśnieniu krwi często 
można zapobiec lub je zmniejszyć, 
jedząc zdrowo, utrzymując zdrową 
wagę, regularnie ćwicząc, pijąc 
alkohol z umiarem i nie paląc. 
Wszyscy dorośli w wieku 40 lat i 
starsi powinni regularnie sprawdzać 
ciśnienie krwi. Możesz to zrobić w 
gabinecie, lokalnej aptece, na 
imprezach zdrowotnych i w domu, 

kupując maszynę. Przeczytaj więcej o nadciśnieniu. 

  

 

 
The Norvic Patient Participation 

Group aktywnie poszukuje 
członków. Spotkania odbywają się 
wirtualnie na Zoom, dzięki czemu 
możesz zrobić ogromną różnicę w 

lokalnej opiece zdrowotnej w zaciszu 
własnego domu. 

Wyślij swoje zainteresowanie do 
Norvicppg@gmail.com. 

Chcesz uzyskać więcej informacji? 
Sprawdź tutaj 

 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/high-blood-pressure-hypertension/
mailto:Norvicppg@gmail.com
https://www.norvicfamilypractice.co.uk/info.aspx?p=8


Poszukaj nas na Facebooku 

NORVIC FAMILY PRACTICE 
Victoria Health Centre 
5 Suffrage Street, 
Smethwick 
B66 3PZ 
 
110 Norman Road 
Smethwick 
B67 5PU 
0121 565 3760 
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