Jauns veids, kā jums saņemt zāles
un ierīces
Elektroniskie recepšu pakalpojumi (The Electronic
Prescription Service (EPS)) ir Valsts veselības
dienesta (National Health Service (NHS))
pakalpojums. Tas dod jums iespēju mainīt veidu, kā jūsu ģimenes ārsts
(General Practitioner (GP)) nosūta recepti uz vietu, kur vēlaties saņemt zāles
un ierīces.
Ko tas nozīmē jums?
• Ja jūs savas atkārtotās receptes saņemat no ģimenes ārsta, jums nebūs jāapmeklē ārsta
prakses vieta, lai saņemtu papīra recepti. Tā vietā ģimenes ārsts recepti nosūtīs elektroniski
uz jūsu izvēlēto vietu, tā ietaupot jūsu laiku.
• Jums būs lielākas iespējas izvēlēties vietu, kur saņemt zāles, jo tās varēsit saņemt jūsu
dzīves vietai, darbam vai iepirkšanās vietai tuvākajā aptiekā.
• Jums, iespējams, tik ilgi nebūs jāgaida aptiekā, jo tās darbiniekiem būs laiks sagatavot jūsu
atkārtotās recepšu zāles pirms jūsu ierašanās.
Vai šis ir īstais pakalpojums tieši jums?
Jā, ja jums ir stabils stāvoklis un jūs:
• nevēlaties apmeklēt ģimenes ārsta praksi katru reizi, kad vajadzīga atkārtota recepte;
• gandrīz vienmēr saņemat savas zāles vienā vietā;
• jau tagad lietojat recepšu savākšanas pakalpojumus.
Nē, ja jūs:
• reti saņemat zāļu receptes;
• saņemat savas zāles dažādās vietās;
• daudz ceļojat vai bieži strādājat tālu no mājām.
Kā lietot elektronisko recepšu pakalpojumus?
Jums ir jāizvēlas vieta, uz kuru ģimenes ārsta praksei elektroniski nosūtīt jūsu receptes. Šo procesu
sauc nominācija. Jūs varat izvēlēties:
• aptieku;
• ierīču izgatavošanas un izsniegšanas kontraktoru (ja lietojat ierīci);
• zāļu pagatavošanas un izsniegšanas ģimenes ārsta praksi (ja tāda ir).
Vērsieties ģimenes ārsta praksē, jebkurā aptiekā vai pie ierīču kontraktora, kas piedāvā EPS, lūdzot
pievienot savu nomināciju. Šādai rīcībai nav vajadzīgs dators.
Vai es varu mainīt savu nomināciju vai to anulēt un saņemt papīra recepti?
Jā, jūs varat. Ja nevēlaties, ka recepti nosūta elektroniski, pasakiet to savam ģimenes ārstam. Ja
vēlaties mainīt vai anulēt savu nomināciju, vērsieties pie jebkura aptiekāra vai ierīču kontraktora,
kas piedāvā EPS, vai arī sava ģimenes ārsta praksē. Informējiet viņus, pirms jums vajadzīga
nākamā recepte, jo citādi tā var tikt nosūtīta uz nepareizo vietu.
Vai EPS ir uzticama, droša un konfidenciāla?
Jā. Jūsu elektronisko recepti redzēs tie paši cilvēki ārstu praksēs, aptiekās un NHS recepšu
apmaksas un pretviltošanas aģentūrās, kas tagad redz jūsu recepti. Reizēm aptiekāri redzēs, ka jūs
esat nominējis kādu citu izsniedzēju. Piemēram, ja būsit aizmirsis, ko esat nominējis, un lūgsit
viņiem to noskaidrot, vai, ja būsit nominējis vairāk nekā vienu izsniedzēju vai aptieku.
Vairāk informācijas par EPS vietnē www.hscic.gov.uk/eps, jūsu aptiekā vai ģimenes ārsta
praksē.
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