
 
 
 

Hasta B�lg� Paket�
 
 
 
 

Güney Lew�sham Grup Uygulaması
50 Con�sborough H�lal�

Londra
SE6 2SP

 
Telefon: 0203 474 5959

 
E-posta: LEWCCG.g85005-general@nhs.net

 
Web s�tes�: www.southlew�shamgrouppract�ce.co.uk

 
Amel�yat Açılış Saatler�:

Pzt ve Pers - 08:00 - 20:00
(Yalnızca rezerve ed�lm�ş randevular �ç�n 6.30-8pm)

 
 

Salı, Çarşamba ve Cuma - 08:00 - 18:30
 
 
 
 
Güney Lew�sham Grup Uygulamasına hoş geld�n�z.
 
Sunduğumuz h�zmetler hakkında faydalı b�lg�lerle dolu b�r hasta b�lg� paket� oluşturduk. 
 
Cov�d-19 neden�yle bazı h�zmetler geç�c� olarak askıya alınab�l�r.
 
B�z� z�yarete gelen tüm hastalarımızın muaf olmadıkça yüzler�n� örtmeler�n� r�ca eder�z, bu b�z�m
bu zor zamanlarda güvenl� b�r h�zmet sunmamıza yardımcı olacaktır.
 
Bu pakete dah�l olmayan daha fazla b�lg� �ç�n lütfen web s�tem�z� z�yaret ed�n veya reseps�yon
ek�b�m�z�n b�r üyes�yle görüşün.
 
 
 

GP Çevr�m�ç� Er�ş�m
 
Artık düzenl� olarak aldığınız herhang� b�r �laç �ç�n tekrar reçete talep etmek �ç�n �nternet� kullanab�l�r ve tıbb� kayıtlarınıza
çevr�m�ç� olarak bakab�l�rs�n�z.
 
Ş�fre de dah�l olmak üzere g�r�ş b�lg�ler�n�z� güvenl� ve emn�yetl� tutmak s�z�n sorumluluğunuzda olacaktır. Kabul etmed�ğ�n�z
b�r�n�n kaydınıza er�şt�ğ�n� b�l�yorsanız veya bundan şüphelen�yorsanız, hesabınızı görmel�, o zaman hemen ş�fren�z�
değ�şt�rmel�s�n�z. Bunu yapamıyorsanız, ş�fren�z� sıfırlayana kadar çevr�m�ç� er�ş�m� kaldırab�lmem�z �ç�n lütfen uygulamayla
�let�ş�me geç�n.
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Kaydınızdak� herhang� b�r b�lg�y� yazdırırsanız, bunu güvenl� ve emn�yetl� tutmak da s�z�n sorumluluğunuzdadır. Basılı
kopyaları güvende tutmakla �lg�l� end�şeler�n�z varsa, kopyalamamanızı öner�r�z. 
 
Çalışma günü boyunca bazen uygulama personel�n�n kaydınıza g�rmes�, yan� alınan b�r belgey� eklemes� veya b�lg�ler�n�z�
güncellemes� gerekeb�l�r. Bu nedenle, bazı tıbb� b�lg�ler�n�z�n yanında yönet�c�/reseps�yon personel� adlarının da
bulunduğunu fark edeceks�n�z, bu normald�r. 
 
Tam tıbb� kayıtların tanımı, b�r hastanın kaydında tutulan tüm b�lg�lerd�r (buna tüm mektuplar, belgeler ve muayenehane
personel�, normalde GP tarafından eklenen herhang� b�r serbest met�n dah�ld�r. Ş�frel� kayıt, dosyada bulunan tüm
b�lg�lerd�r). tanılar, bel�rt�ler ve semptomlar (örneğ�n öksürük, baş ağrısı) g�b� kodlanmış b�ç�mdek� kayıtlar ancak mektuplar,
belgeler ve serbest met�nler har�çt�r.
 
Kaydınıza çevr�m�ç� er�ş�m �ç�n başvurmadan önce d�kkate almanız gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan herhang� b�r�n�n
gerçekleşme olasılığı çok düşük olsa da, g�r�ş b�lg�ler�n�z ver�lmeden önce aşağıdak�ler� okuyup anladığınız sorulacaktır. 
 
unutulmuş tar�h
Kaydınızda unuttuğunuz, üzücü bulab�leceğ�n�z b�r şey olab�l�r.
Anormal sonuçlar veya kötü haberler
Doktorunuz s�ze test sonuçlarına veya mektuplara er�şme �zn� verd�yse, s�z� üzen b�r şey göreb�l�rs�n�z. Bu,
doktorunuzla konuşmadan önce veya amel�yat kapalıyken olab�l�r ve onlarla �let�ş�m kuramazsınız. 
B�lg�ler�n�z� b�r�s�yle paylaşmayı seçme
B�lg�ler�n�z� başkalarıyla (örneğ�n a�le üyeler� veya bakıcılar) paylaşıp paylaşmamak s�ze bağlıdır. Bu s�z�n
seç�m�n�z, ancak b�lg�ler� güvenl� ve emn�yetl� tutmak s�z�n sorumluluğunuzdadır. 
zorlama
Hasta kaydınızdak� ayrıntıları �steğ�n�z dışında b�r başkasına vermeye zorlanab�leceğ�n�z� düşünüyorsanız,
şu anda er�ş�m �ç�n kaydolmamanız en �y�s�d�r.
yanlış anlaşılan b�lg�
Tıbb� kaydınız, mümkün olan en �y� bakımı almanızı sağlamak �ç�n kl�n�k personel tarafından kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Tıbb� s�c�l�n�zdek� bazı b�lg�ler yüksek düzeyde tekn�k/tıbb� olab�l�r, uzmanlar tarafından
yazılmış ve kolay anlaşılmayab�l�r. Daha fazla açıklamaya �ht�yacınız varsa, daha net b�r açıklama �ç�n lütfen
amel�yatla �let�ş�me geç�n.   
Başkası hakkında b�lg�
Kayıtta s�z�nle �lg�l� olmayan b�r şey fark etmezsen�z veya başka b�r hata fark edersen�z, lütfen hemen
s�stemden çıkış yapın ve en kısa sürede uygulama �le �let�ş�me geç�n.

 
Daha fazla b�lg�/destek �ç�n lütfen bakınız;
www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHServ�es/doctors/Pages/gp-onl�ne-serv�ces-aspx
Çevr�m�ç� er�ş�m�n sağlanab�lmes� �ç�n lütfen k�ml�ğ�n�z�n fotoğraflı kanıtını get�r�n (Uygulamadak� b�r� k�ml�ğ�n�z�
doğrulayamazsa)
 
 

 
Sağlık Kaydınızı Paylaşma

 
Sağlık kaydınız ned�r?
 
Sağlık kaydınız, aldığınız bakımla �lg�l� tüm kl�n�k b�lg�ler� �çer�r. Tıbb� yardıma �ht�yacınız olduğunda, kl�n�syenler�n sağlık
kayıtlarınıza güvenl� b�r şek�lde er�şmes� çok öneml�d�r. Bu, s�ze yardımcı olacak en �y� yolu bel�rlemeler�ne yardımcı olmak
�ç�n tıbb� geçm�ş�n�z hakkında gerekl� b�lg�lere sah�p olmalarını sağlar. Bu b�lg�ler tıbb� geçm�ş�n�z�, �laçlarınızı ve alerj�ler�n�z�
�çereb�l�r.     
 
Paylaşmak neden öneml�d�r?
 
S�z�nle �lg�l� sağlık kayıtları, prat�syen hek�m muayenehanen�z ve tedav� gördüğünüz herhang� b�r hastane de dah�l olmak
üzere çeş�tl� yerlerde tutulab�l�r. Sağlık kaydınızı paylaşmak, nerede olursanız olun ve �ht�yacınız olduğunda mümkün olan
en �y� bakım ve tedav�y� almanızı sağlayacaktır. Sağlık kaydınızı paylaşmamayı seçmen�n gelecekte alacağınız bakım ve
tedav� üzer�nde etk�s� olab�l�r. Aşağıda, sağlık kaydınızı paylaşmanın s�ze nasıl fayda sağlayab�leceğ�ne da�r bazı örnekler
ver�lm�şt�r:     
 

İlet�ş�m b�lg�ler�n�z� paylaşmak - Bu, herhang� b�r tıbb� randevuyu gec�kmeden almanızı sağlayacaktır.
Tıbb� geçm�ş�n�z� paylaşmak - Bu, ac�l serv�sler�n gerekt�ğ�nde s�z� doğru b�r şek�lde değerlend�rmes�n� sağlayacaktır.
İlaç l�sten�z� paylaşmak - Bu, en uygun �lacı almanızı sağlayacaktır.
Alerj�ler�n�z� paylaşmak  -Bu, alerj�n�z olan b�r şey�n s�ze ver�lmes�n� önleyecekt�r.
Test sonuçlarınızı paylaşmak - Bu, daha fazla gereks�z test yapılmasını önleyecekt�r.

 
Sağlık kaydım güvende m�?

 
Evet. Yalnızca kayıtlarınızı görüntüleme yetk�s� verd�ğ�n�z kuruluşların bunu yapab�leceğ�nden em�n olmak �ç�n güvenl�k
önlemler� vardır. Ayrıca amel�yatınızın �ç�nden ve dışından b�lg�ler�n�ze k�mler�n ulaştığı hakkında b�lg� talep edeb�l�rs�n�z.   
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Sağlık kaydımı k�m�nle paylaşacağıma ben karar vereb�l�r m�y�m?
 

Evet. Sağlık kaydınıza k�m�n er�şeb�leceğ�ne s�z karar ver�rs�n�z. Sağlık kaydınızın s�ze bakım sağlayan kuruluşlar arasında
paylaşılab�lmes� �ç�n rızanızın alınması gerekmekted�r.   

 
F�kr�m� değ�şt�reb�l�r m�y�m?
 
Evet. Sağlık kaydınızı paylaşma konusunda �sted�ğ�n�z zaman f�kr�n�z� değ�şt�reb�l�rs�n�z, lütfen b�ze b�ld�r�n. 
 
B�r başkası ben�m adıma onay vereb�l�r m�?
 
Muvafakat verme kapas�ten�z yoksa ve Kalıcı Vekaletnamen�z varsa, s�z�n adınıza muvafakat vereb�l�rler. Kalıcı b�r
Vekaletnameye sah�p değ�lsen�z, o zaman s�z�nle �lg�lenenler tarafından en �y� şek�lde karar ver�leb�l�r. 
 
Pek� ya ebeveyn sorumluluğu?
 
Ebeveyn sorumluluğunuz varsa ve çocuğunuz kend�s� �ç�n b�l�nçl� b�r karar verem�yorsa, b�lg� paylaşımı konusunda
çocuğunuz adına karar vereb�l�rs�n�z. Çocuğunuz yetk�n �se, bu onların kararı olmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
Özet Bakım Kaydınız ned�r?
 
Özet Bakım Kaydınız, �let�ş�m b�lg�ler�n�z, NHS numaranız, �laçlarınız ve alerj�ler�n�z g�b� temel b�lg�ler� �çer�r. Bu, GP
uygulamaları, Hastaneler ve Ac�l Serv�sler tarafından görüntüleneb�l�r. B�r Özet Bakım Kaydı �stem�yorsanız, lütfen uygun
vazgeçme formu �ç�n prat�syen hek�m�n�ze danışın. Onayınızla, Gel�şm�ş Özet Bakım Kaydı oluşturmak �ç�n ek b�lg�ler
ekleneb�l�r. Bu, gelecekte uygun bakımı almanızı sağlamaya yardımcı olacak bakım planlarınızı �çereb�l�r.     
 
 
K�ş�sel b�lg�ler�m nasıl korunur?
 
Modal�te Ortaklığı Uygulamaları , k�ş�sel b�lg�ler�n�z� her zaman koruyacaktır. Bununla �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n lütfen web
s�tem�zdek� G�zl�l�k B�ld�r�m�m�ze bakın veya lütfen ek�b�m�z�n b�r üyes�yle görüşün.
 
Sağlık kayıtlarınız hakkında daha fazla b�lg� �ç�n lütfen www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/records adres�n� z�yaret ed�n.
 
NHS'n�n araştırma ve planlama ve kapsam dışında kalmak �ç�n ver�ler�n�z� nasıl kullandığı hakkında daha fazla b�lg� �ç�n
lütfen şu adrese bakın: www.nhs.uk/your-nhs-data-matters
 
 
Met�n mesajlaşma H�zmet�
 
Amel�yat randevularınızı tey�t etmek �ç�n s�z�nle kısa mesaj yoluyla �let�ş�me geçeb�l�r, gerek�rse b�r randevuyu �ptal etmek
�ç�n b�r mesaj da alab�l�rs�n�z. Bu h�zmet aynı zamanda, tar�h�n�z olab�lecek herhang� b�r tıbb� �nceleme hakkında s�z�
b�lg�lend�rmek �ç�n de kullanılır. Bu h�zmet ücrets�zd�r. Lütfen güncel �let�ş�m numaralarınızın da el�m�zde olduğundan em�n
olun.
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randevu nasıl alınır
 

Kl�n�syenler�m�zden b�r�n� görmek �ç�n randevu almak �ç�n çeş�tl� yollarımız var, randevular ya görüntülü telefon görüşmes� ya
da yüz yüze.
 
eConsult, web s�tem�z veya NHS uygulaması aracılığıyla er�ş�leb�len har�ka b�r h�zmett�r. Bu h�zmete er�şeb�l�yorsanız
ücrets�zd�r ve sorunlarınızı �letmen�ze, mektuplar, sağlık raporları talep etmen�ze ve ayrıca s�ze yardımcı tavs�yelerde
bulunmanıza olanak tanır. B�r eConsult gönderd�kten sonra, kl�n�syenler�m�zden b�r� onu gözden geç�recek (genell�kle aynı
gün) ve uygun b�r eylem planı �ç�n s�z�nle �let�ş�me geç�lecekt�r.
 
İnternet�n�z yoksa, s�ze yardımcı olmak �ç�n el�m�zden gelen�n en �y�s�n� yapacağımız açılışımız sırasında b�z� arayab�l�rs�n�z.
 
Ayrıca 'Push Doctor' adında b�r h�zmet�m�z var, bu, reseps�yon ek�b�m�z aracılığıyla bağlantı talep ett�kten sonra genell�kle
24 saat �ç�nde alab�leceğ�n�z, v�deo bağlantısı aracılığıyla b�r GP randevusudur.
 
D�ğer h�zmetler, Önce Sor'u �çer�r, bu aynı zamanda çevr�m�ç� b�r h�zmett�r, b�r semptom denetley�c�s� �çer�r ve b�r uygulama
aracılığıyla b�r GP veya Hemş�re randevusu almanıza olanak tanır. Bu aynı zamanda b�r f�zyoterap� veya ruh sağlığı uzmanı
görmek �ç�n randevuları da �çer�r.
 
GPEA (Gen�şlet�lm�ş Er�ş�m), b�r GP veya Hemş�re görmek �ç�n yüz yüze veya telefon randevusu �ç�n s�z� rezerve
edeb�leceğ�m�z Lew�sham Ün�vers�te Hastanes�'nde bulunan b�r h�zmett�r.
 
Sürekl� olarak eve bağlıysanız ve ev z�yaret�ne �ht�yacınız varsa, lütfen b�z� sabah 8 �le akşam 12 arasında arayın. Önce GP
s�z� arayacak ve OHL Evde Z�yaret ek�b�nden b�r z�yaret �ç�n yönlend�r�leb�l�rs�n�z.
 
Telefon hatlarımızın pazartes�den cumaya 08:00 - 18:30 saatler� arasında açık olduğunu lütfen unutmayın.
 
 
 

Reçeteler
 

Hastalar kayıt olduklarında, b�r eczaneye aday göstermeler� tavs�ye ed�l�r. Çoğu reçete artık elektron�k olarak seçt�ğ�n�z b�r
eczaneye gönder�lmekted�r.
 
Telefonla veya ön masada reçete talepler�n� almadığımızı lütfen unutmayın. İlaçlarınızı NHS uygulaması, Hasta Er�ş�m�
uygulaması veya bel�rled�ğ�n�z eczane aracılığıyla s�par�ş edeb�l�rs�n�z.
 
Tüm reçete talepler�n�n �şlenmes� 2 �ş günü sürer.
 
 
 

Kend� kend�ne varış check-�n
 

Randevunuz �ç�n amel�yathaneye geld�ğ�n�zde, lütfen kend� kend�ne gel�ş kontrol mon�törümüzü kullanın, bu, kl�n�syene
geld�ğ�n�z� b�ld�rmen�n en hızlı yoludur. Randevunuza geç gel�rsen�z, kl�n�syen s�z� görmey� reddedeb�l�r.
 
Randevunuza artık �ht�yacınız yoksa lütfen b�ze b�ld�r�n, böylece randevunuz boşa g�tmes�n ve başka b�r�ne sunulab�l�r.
 
 
 
 

Sıfır tolerans pol�t�kası
 
South Lew�sham Group Pract�ce Sıfır Tolerans Pol�t�kası uygulamaktadır, s�z�n ve amel�yathaneye get�rd�ğ�n�z herkes�n tüm
personel�m�ze saygılı davranması s�z�n sorumluluğunuzdadır. Bu pol�t�kaya uyulmaması, s�z�n ve a�len�z�n uygulamamızdan
çıkarılmasıyla sonuçlanab�l�r. Bu, başka b�r yere kaydolmanız gerekeceğ� anlamına gel�r.
 
 
 



İs�m veya �let�ş�m b�lg�ler�n�n değ�şt�r�lmes�
 

Adınızda, �let�ş�m b�lg�ler�n�zde, telefon, e-posta ve adres dah�l olmak üzere herhang� b�r değ�ş�kl�ğ� b�ze b�ld�rmen�z
öneml�d�r.
 
Adınızı değ�şt�rd�ğ�n�zde, evl�l�k cüzdanınızın veya tapu anket�n�z�n b�r kopyasını b�ze vermen�z gerekeb�l�r.
 
Adres�n�z� değ�şt�rd�ğ�n�zde lütfen b�z�mle �let�ş�me geç�n, çünkü artık h�zmet alanımızda olmayab�l�rs�n�z. Bunu web
s�tem�zde bulacaksınız.
 
 
 

PPG – Hasta Katılım Grubu
 

South Lew�sham Group Pract�ce, uygulamamızla b�rl�kte çalışan PPG �le gurur duyuyor. Bu gruba katılmakla �lg�len�yorsanız
veya ne yaptıkları hakkında daha fazla b�lg� ed�nmek �st�yorsanız, lütfen daha fazla b�lg� �ç�n web s�tem�z� z�yaret ed�n.
https://www.southlew�shamgrouppract�ce.co.uk/ppg.aspx
 
 
 

Sosyal Reçeteleme
 

Sosyal Reçete Yazma, çok çeş�tl� sosyal, duygusal veya prat�k �ht�yaçları olan �nsanları desteklemek �ç�n tasarlanmıştır ve
b�rçok plan, z�h�nsel sağlığı ve f�z�ksel refahı �y�leşt�rmeye odaklanmıştır.
Sosyal reçeteleme programlarından yararlanab�lecek olanlar arasında haf�f veya uzun sürel� z�h�nsel sağlık sorunları olan
k�ş�ler, hassas gruplar, sosyal olarak �zole ed�lm�ş k�ş�ler ve sıklıkla b�r�nc� veya �k�nc� basamak sağlık h�zmetler�ne katılanlar
yer alır.
Daha fazla b�lg� ve Sosyal Reçetelemen�n ne olduğu hakkında kısa b�r v�deo �ç�n web s�tes�ne g�tmek �ç�n lütfen aşağıdak�
bağlantıyı z�yaret ed�n.

http://www.lew�shamccg.nhs.uk/your-health/Pages/Soc�al-Prescr�be.aspx
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLGP'de düzenlenen kl�n�kler
 

Sağlık Z�yaretç�ler�
Bebek, küçük çocuk kontroller� Sağlık Z�yaretç�ler� ek�b� tarafından yapılır ve sadece randevu �le yapılır.
 
 
S�gara bırakma
S�gara danışmanımız Matthew Seal �le telefonla veya yüz yüze randevu almak �ç�n lütfen b�z� arayın.
 
 
Doğum önces� Kl�n�ğ�
Bu h�zmet şu anda amel�yatta Cov�d-19 neden�yle askıya alındı, yakın gelecekte devam etmes�n� umuyoruz.
 
 
Doğum/Bebek Kontrolü Sonrası
Bu randevular sadece randevu �led�r, genell�kle Pazartes� sabahları bel�rlenm�ş b�r kl�n�kted�r. Randevu genell�kle bebeğ�n�z
6-8 haftalıkken gerçekleş�r.
 
Yen� doğmuş b�r bebeğ�n�z varsa, lütfen en kısa zamanda kayıt olduklarından em�n olun.
 
 
Küçük Cerrah� Kl�n�ğ�
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Kl�n�ğ�m�zde stero�d enjeks�yonları da bulunmaktadır. Bu h�zmet �ç�n b�r tavs�yeye �ht�yacınız olduğunu düşünüyorsanız,
lütfen b�r eConsult gönder�n.
 
Kron�k Hastalıklar Kl�n�ğ�
Uzun sürel� rahatsızlıkları olan ve gözden geç�r�lmes� gereken hastalar �ç�n her hafta b�r d�z� Kron�k Hastalık kl�n�ğ�m�z
bulunmaktadır. S�z�nle �let�ş�me geçeceğ�z veya b�z� arayab�l�r veya s�z� rezerve etmem�z �ç�n b�r e-Danışma
göndereb�l�rs�n�z. Bunlar telefon veya yüz yüze randevular olab�l�r.
 
 
flebotom�
Artık Lew�sham, Greenw�ch ve Bexley'dek� kl�n�kler�m�zden seçt�ğ�n�z onl�ne kan test� �ç�n rezervasyon yaptırab�l�rs�n�z.
https://www.sw�ftqueue.co.uk/lew�sham.php

Yukarıdak� çevr�m�ç� h�zmet� kullanarak rezervasyon yapamıyorsanız, kan test� yardım hattını kullanarak telefonla
rezervasyon yapab�l�rs�n�z: 020 8333 3217 . Hatlar, pazartes�den cumaya, sabah 8'den akşam 4'e kadar açıktır. 

Lütfen bu h�zmet�n Lew�sham & Greenw�ch güven�n�n b�r parçası olduğunu, SLGP tarafından yürütülmed�ğ�n� veya
yönet�lmed�ğ�n� unutmayın.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kend� Kend�ne Yönlend�rme H�zmetler�

 
Aşağıdak� h�zmetler hastanın kend�s� tarafından yönlend�r�leb�l�r.
Bu, s�z� bu h�zmetlere yönlend�rmek �ç�n b�r prat�syen hek�m� görmen�z veya onunla konuşmanız gerekmed�ğ� anlamına gel�r.
Web s�tes�ne ve öz yönlend�rme formlarına er�şmek �ç�n lütfen başlık altındak� bağlantıları z�yaret ed�n.
 
IAPT (Danışmanlık)
İnternet s�tes�
https://slam-�apt.nhs.uk/lew�sham/access�ng-the-serv�ce/
Sevk kağıdı
https://slam-�apt.nhs.uk/self-referral/
 
 
ayak bakımı
İnternet s�tes�
https://www.lew�shamandgreenw�ch.nhs.uk/foot-health
 
 
S�gara �çmey� bırak
https://www.lew�sham.gov.uk/myserv�ces/soc�alcare/health/qu�t-smokers/Pages/default.aspx
https://www.smokefreelew�sham.co.uk/
 
 
Annel�k – Ebe rezervasyonu
https://www.lew�shamandgreenw�ch.nhs.uk/onl�ne-self-referral-form-for-matern�ty-serv�ces
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://slam-iapt.nhs.uk/lewisham/accessing-the-service/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://slam-iapt.nhs.uk/self-referral/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.lewishamandgreenwich.nhs.uk/foot-health
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.lewisham.gov.uk/myservices/socialcare/health/quit-smoking/Pages/default.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.smokefreelewisham.co.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.lewishamandgreenwich.nhs.uk/online-self-referral-form-for-maternity-services
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