
 

Najczęściej zadawane pytania [FAQ] 

Proponowane przeniesienie oddziału przychodni Oaklands Surgery (Yeovil Health 

Centre) 

 

Dlaczego konieczne jest przeniesienie tego oddziału? 

 

Obecny oddział przychodni (Yeovil Health Centre) nie byłby w stanie zaspokoić przyszłych 

potrzeb naszych pacjentów.  

 

Lokal ten, choć jest dogodnie zlokalizowany w centrum, nie ma możliwości rozbudowy lub 

przebudowy w związku ze zwiększającą się liczbą pacjentów i ich zmieniającymi się 

potrzebami. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma parkingu, co utrudnia dojazd 

niektórym pacjentom.  

 

Warunki w lokalu nie są idealne dla personelu i pacjentów ze względu na ograniczony 

dostęp do światła dziennego i fakt, że przychodnia mieści się na drugiej kondygnacji 

popularnego budynku handlowego.  

 

Biorąc pod uwagę możliwość rozbudowy ośrodka Ryalls Park Medical Centre, a także 

bardziej efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych w jednym miejscu, przeniesienie 

oddziału nie tylko byłoby korzystne z perspektywy zrównoważonego rozwoju świadczonych 

usług, ale także dla personelu przychodni.  

 

 

Jakie są korzyści z wykorzystania części budynku Ryalls Park Medical Centre 

na odział przychodni? 

 

Ryalls Park Medical Centre to specjalnie wybudowana placówka podstawowej opieki 

zdrowotnej, która znajduje się w promieniu 3 km (2 mil) od obecnej lokalizacji przychodni.  

 

Przychodnia ma duży parking, a także aptekę na miejscu.  

 

Metraż tej przychodni umożliwia przeniesienie oddziału oraz planowaną rozbudowę ośrodka 

Ryalls Park Medical Centre, co zapewni wystarczająco dużo miejsca, aby spełniać przyszłe 

potrzeby zarówno pacjentów Oaklands Surgery, jak i Ryalls Park Medical Centre.  

 

Podczas planowanej rozbudowy pomieszczeń Ryalls Park Medical Centre reszta budynku 

również zostanie poddana renowacji i modernizacji.  

 

Dzięki współdzieleniu przestrzeni w przyszłości, ośrodki Oaklands Surgery i Ryalls Park 

Medical Center będą w stanie oferować ulepszone lub nowe usługi dla swoich pacjentów 

w związku z możliwością bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni i zasobów 

kadrowych.  

 

Ponadto zastosowany system ma na celu zmniejszenie kosztów poprzez redukcję liczby 

lokalizacji – z trzech do dwóch. Jako placówka NHS, chcemy działać jak najoszczędniej 

i oferować znakomitą jakość w stosunku do kosztów zarówno z myślą o zleceniodawcach 

świadczeń zdrowotnych, jak i naszych pacjentach.  

 

 

  



 

Jak to wpłynie na ośrodek Ryalls Park Medical Centre? 

 

W związku z przeniesieniem pacjenci ośrodka Ryalls Park Medical Centre mogą 

doświadczać utrudnień wynikających z rozbudowy przychodni. Prace zostaną jednak 

zorganizowane tak, aby ograniczyć te utrudnienia. Oczekuje się, że planowana rozbudowa 

nie będzie miała negatywnego wpływu na pacjentów Ryalls Park Medical Centre, ponieważ 

metraż będzie wystarczający zarówno dla przychodni Ryalls Park Medical Centre, jak i dla 

oddziału przychodni Oaklands Surgery.  

 

Mamy nadzieję, że zmiana lokalizacji zostanie pozytywnie odebrana przez pacjentów, 

ponieważ powinna ona wiązać się z poprawą warunków lokalowych i możliwością 

świadczenia dodatkowych usług dzięki obecności na miejscu dodatkowych pracowników.  

 

 

Czy nadal będę pacjentem zarejestrowanym w przychodni Oaklands Surgery? 

 

Pacjenci pozostaną zarejestrowani w Oaklands Surgery (oraz vice wersja – pacjenci Ryalls 

Park Medical Center pozostaną zarejestrowani w Ryalls Park Medical Centre).  

Ryalls Park Medical Centre udostępni po prostu część swojej przestrzeni dla oddziału 

przychodni Oaklands Surgery.  

 

Czy to pretekst do zwolnień personelu? 

 

Nie jest to pretekst do zwolnień personelu, a lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni 

pozwoli nam świadczyć lepsze usługi dla naszych pacjentów i zachęcać nowych członków 

personelu do pracy z nami.  

 

 

Jak będzie przebiegać ten proces. 

 

Po zakończeniu procesu aktywizacji pacjentów – który jest aktualnie realizowany i zajmie 8 

tygodni – zapoznamy się z otrzymanymi opiniami i wykorzystamy je w celu skierowania 

naszego wniosku do Somerset Clinical Commissioning Group (CCG) o przeniesienie 

oddziału przychodni.  

 

Grupa CCG jest zleceniodawcą świadczeń zdrowotnych w Somerset i jest zobowiązana 

do rozpatrywania i zatwierdzania bądź odrzucania takich wniosków.  

 

Jeśli grupa CCG zatwierdzi wniosek, przychodnie będą starały się wykonywać działania 

związane z przenoszeniem oddziału przychodni równolegle do planowanej rozbudowy.    
 

 
Ilu pacjentów z Oaklands Surgery będzie korzystać z oddziału w budynku Ryalls Park 
Site w przypadku zatwierdzenia wniosku?  
 
Ponieważ przychodnia Oaklands Surgery planuje wykorzystać część budynku Ryalls Park 
Medical Centre jako oddział, będzie korzystać tylko z dostępnej przestrzeni, a zgodnie 
z obecnymi ustaleniami, oddział ten będzie wykorzystywany tylko w sposób określony przez 
przychodnię (chociaż przychodnia stara się w miarę możliwości dostosować do preferowanej 



 

lokalizacji pacjentów). Pacjenci nie będą przenoszeni, a przychodnia Oaklands Surgery 
pozostanie głównym miejscem przyjmowania zarejestrowanych pacjentów. 
 

 
Czy w Ryalls Park będzie pracował dodatkowy personel medyczny i czy pacjenci 
Ryalls Park będą mogli umawiać się do niego na wizyty?  
 
Z czasem w Ryalls Park Medical Centre pracę mogą rozpocząć dodatkowi członkowie 
personelu medycznego, którzy będą wspierać Oaklands Surgery. Oznacza to jednak 
również, że z czasem mogą zostać wprowadzone usługi przydatne dla pacjentów z obu 
przychodni, które mogłyby być realizowane w Ryalls Park Medical Centre.  
 

 


