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Către atenția pacienților noștri,  

 

Mutarea sucursalei Oakland Surgery (în prezent situată la Yeovil Health Centre) 

 

Vă scriem pentru a vă informa cu privire la Yeovil Health Centre (YHC), în prezent folosită ca 

sucursală pentru pacienții Oaklands Surgery.  

 

Istoric  

 

YHC a fost stabilit ca centru de medicină primară în 2009, într-o secțiune separată deasupra 

magazinului Boots din centrul orașului Yeovil. Cu toate acestea, în ultimii ani a devenit 

aparent că YHC nu mai îndeplinește cerințele unui centru modern de medicină primară.  

 

Propunere 

 

La începutul acestui an, Ryalls Park Medical Centre s-a alăturat cu succes serviciilor 

Symphony Healthcare1 și după multă considerație, propunem mutarea sucursalei Oaklands 

Surgery la Ryalls Park Medical Centre, care credem că va funcționa bine ca sucursală 

secundară. 

 

Este important să menționăm că această propunere nu afectează Oaklands Surgery, unde 

au loc majoritatea programărilor (și unde vor fi oferite, în continuare). 

 

Ryalls Park Medical Centre este un centru modern, spațios, construit special, cu farmacie 

inclusă. Centrul oferă parcare și poate fi accesat ușor prin serviciile de transport public. 

Toate serviciile pentru pacienți sunt oferite la parter, fiind ușor accesibile. În plus, pe baza 

planurilor de extindere și dezvoltare a incintei Ryalls Park suntem încrezători că mutarea 

sucursalei aici va acoperi nevoile viitoare ale clinicii și nu va afecta pacienții.  

 

Includerea pacienților 

 

Înainte de a schimba locația serviciilor noastre, vrem să ne asigurăm că pacienții sunt 

informați de propunerea noastră și că le oferim ocazia de a-și împărtăși părerile.  

 

De asemenea, vrem să asigurăm pacienții că aceste propuneri au fost discutate cu grupurile 

de participare a pacienților (Patient Participation Groups) din ambele clinici.  

 

 

 

 

 

 
1 Oaklands Surgery face parte și din Symphony Healthcare Services 
Symphony Healthcare Services [06633460] Sediu: Wincanton Health Centre, Dyke’s Way, Wincanton, Somerset, BA9 9FQ 
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Contactați-ne  

 

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la propunerea de mutare a sucursalei 

Oaklands, vă rugăm să ne scrieți prin poștă sau prin email la:  

 

FAO Kathy Eke, Practice Manager 
Oaklands Surgery 
Birchfield Road 
Yeovil  
BA21 5RL 

oaklandssurgery@nhs.net 

 

Dacă sunați, vă rugăm să țineți cont de faptul că personalul nostru poate nota întrebările  

sau comentariile dvs. însă este posibil să nu vă poată răspunde la întrebări. Angajații vă vor 

cere datele de contact, iar un membru din conducere vă va răspunde. 

 

Pentru a putea răspunde în detaliu tuturor, vă rugăm să ne trimiteți întrebările sau 

comentariile dvs. până vineri, 16 martie 2022. 

 

S-a emis un document cu întrebări frecvente (FAQ), care este anexat la prezenta și care 

poate fi găsit și pe site-ul Oaklands Surgery. Întrebările și comentariile trimise vor fi luate în 

considerare la actualizarea documentului FAQ pentru a ține pacienții la curent.  

 

Cu stimă, 

 

 

 

 

 
 

Dr David Cripps Kathy Eke Kerry White Dr Berge Balian 
Șef Clinică Manager Clinică Director General Director Medical  
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