Nowy sposób pozyskiwania
lekarstw oraz innych produktów
i urządzeń medycznych
System elektronicznego wydawania recept EPS
(ang. Electronic Prescription Service) to usługa
świadczona przez NHS. Daje Ci on możliwość zmiany sposobu,
w jaki lekarz pierwszego kontaktu (GP) przekazuje Twoje recepty
do wybranego przez Ciebie punktu odbioru lekarstw
oraz innych produktów i urządzeń medycznych.
Co to oznacza dla Ciebie?
•
•
•

Jeśli Twój lekarz GP wystawia Ci recepty odnawialne, wówczas nie będziesz musiał / -a udawać się do
gabinetu, aby odebrać swoją receptę papierową. Zamiast tego, Twój lekarz prześle ją w formie
elektronicznej do wybranego przez Ciebie miejsca, oszczędzając tym samym Twój czas.
Będziesz miał / -a większy wybór co do miejsca odbioru lekarstw, gdyż Twoja recepta będzie mogła być
zrealizowana w aptece niedaleko Twojego miejsca zamieszkania, pracy bądź też w pobliżu sklepu, w
którym robisz zakupy.
Być może nie będziesz już musiał / -a długo czekać na odbiór leku na miejscu, gdyż apteka będzie miała
czas na przygotowanie go z wyprzedzeniem.

Czy jest to usługa dla mnie?
Tak, jeśli Twój stan zdrowia jest stabilny oraz:
• nie chcesz osobiście odbierać każdej odnawialnej recepty z gabinetu lekarza GP;
• zwykle kupujesz lekarstwa w jednym miejscu;
• już teraz wybrana przez Ciebie apteka odbiera w Twoim imieniu z gabinetu lekarza GP Twoje recepty
odnawialne (ang. prescription collection service).
Nie, jeśli:
• rzadko przepisywane Ci są lekarstwa na receptę;
• kupujesz lekarstwa w różnych miejscach;
• często podróżujesz lub pracujesz z dala od domu.
Jak możesz korzystać z systemu EPS?
Musisz wskazać miejsce, do którego gabinet Twojego lekarza GP będzie przesyłał drogą elektroniczną Twoje
recepty. Nazywa się to deklaracją miejsca odbioru (ang. nomination). Możesz wybrać:
• aptekę;
• firmę rozprowadzającą produkty i urządzenia medyczne (jeśli z nich korzystasz);
• gabinet Twojego lekarza GP zajmujący się wydawaniem lekarstw (jeśli jesteś do tego uprawniony / -a).
Poproś personel swojej przychodni, dowolnej apteki bądź firmy, które świadczą usługi w ramach systemu EPS by
zarejestrował wybrane przez Ciebie miejsce odbioru. W tym celu nie jest Ci potrzebny komputer.
Czy mogę zmienić miejsce odbioru lub zupełnie zrezygnować z usługi EPS i ponownie otrzymywać recepty
papierowe?
Tak, możesz. Jeśli nie chcesz by Twoje recepty były przesyłane w sposób elektroniczny, poinformuj o tym swojego
lekarza GP. Jeśli chcesz zmienić miejsce odbioru, skontaktuj się ze swoją przychodnią bądź dowolną apteką lub
firmą, które oferują usługi w ramach systemu EPS. Ważne jest, aby przekazać informację o zmianie miejsca
odbioru przed wystawieniem kolejnej recepty. W przeciwnym razie może ona zostać wysłana w niewłaściwe
miejsce.
Czy system EPS jest pewny, bezpieczny i zapewnia poufność?
Tak. W gabinecie lekarza GP, aptece czy agencjach NHS ds. płatności za recepty oraz oszustw dostęp do Twoich
recept będą miały te same osoby, które już w tej chwili mają wgląd do Twoich recept papierowych. Czasami
dystrybutorzy mogą uzyskać informację o dokonanej przez Ciebie zmianie miejsca odbioru. Na przykład, jeśli
zapomnisz, jakie miejsce wybrałeś / -aś i poprosisz ich o sprawdzenie tej informacji lub wyznaczyłeś / -aś więcej
niż jedno miejsce odbioru.
Więcej informacji na temat systemu EPS znajdziesz na stronie www.hscic.gov.uk/eps, w swojej aptece lub
gabinecie lekarza GP.
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