
O nouă modalitate de a putea  
obţine medicamentele şi aparatele  
medicale 

 
Serviciul Electronic de Reţete Medicale (EPS) este oferit  
de Serviciul Naţional de Sănătate din Marea Britanie (NHS).  
El vă permite să schimbaţi modul în care medicul de familie  
trimite reţetele repetate către adresa indicată de Dvs. pentru ridicarea  
medicamentelor sau ale aparatelor medicale de care aveţi nevoie. 
 
Ce înseamnă acest lucru pentru Dvs.? 

 Dacă până acum reţetele pe hârtie le-ați ridicat de la circa medicală, de acum încolo nu va mai trebui 
să vizitaţi dispensarul pentru acest lucru. În schimb medicul de familie le va trimite electronic la 
adresa pe care o veți indica, economisind astfel mult din timpul Dvs. 

 Veţi avea mai multe posibilități de a obține medicamentele, deoarece acestea vor putea fi ridicate de 
la o farmacie situată aproape de locuința Dvs., de locul unde munciți sau unde faceți cumpărăturile. 

 Nu va mai trebui să aşteptați atât de mult la farmacie pentru ridicarea medicamentelor, deoarece 
prepararea lor pe baza reţetelor repetate va fi făcută înainte ca Dvs. să sosiți la acea farmacie. 

 
Este potrivit acest serviciu pentru Dvs.? 
Da, atunci când aveți o afecțiune permanentă și: 

 nu vreți să mergeți de fiecare dată la circa medicală pentru a vă ridica rețeta repetată 
 vreți să ridicați în general medicamentele din acelaşi loc 
 folosiți în acest moment un alt serviciu de ridicare a rețetelor medicale repetate 

 
Nu, atunci când: 

 nu vi se prescriu rețete foarte des. 
 ridicați medicamentele din locuri diferite. 
 călătoriți mult și lucrați departe de casă 

 
Cum puteţi folosi serviciul EPS? 
Trebuie să alegeți o adresa unde medicul de familie să poată trimite in mod electronic rețetele Dvs. Aceasta 
se numeşte nominalizare. Puteţi alege: 

 o farmacie. 
 o firmă care furnizează aparate medicale (dacă utilizaţi un astfel de aparat). 
 circa medicală de care aparțineți, atunci când ea vă poate pune direct la dispoziție    medicamentele 

si sunteți eligibil. 
 
Rugați orice farmacie ori firmă furnizoare de aparate medicale, care oferă serviciul EPS sau rugați medicul 
Dvs. de circă să vă nominalizeze pentru acest serviciu. Nu aveţi nevoie de un computer pentru a face acest 
lucru. 
 
Pot să-mi schimb nominalizarea sau pot s-o anulez şi obţine în schimb o reţetă pe hârtie? 
Da, puteţi. Dacă nu doriţi ca rețeta Dvs. să fie trimisă electronic, luați legătura cu medicul de familie. Dacă 
doriţi să modificați sau să anulați nominalizarea dumneavoastră, contactați orice farmacie si firmă furnizoare 
de aparate medicale care oferă serviciul EPS sau medicul de circă de care aparțineți. Solicitați însă acest 
lucru înainte de data emiterii unei noi rețete repetate, căci altfel rețeta va putea ajunge la destinația greșită. 
 
Serviciul EPS este de încredere, sigur si confidenţial? 
Da. Rețeta dumneavoastră electronică va fi văzută de către aceleaşi persoane ale unui dispensar, ale unei 
farmacii sau ale unei agenții specializate în plățile rețetelor NHS şi în combaterea fraudei.  În prezent ele au 
deja acces la informațiile din rețetele pe hârtie. 
Uneori, firmele eliberatoare de medicamente pot vedea dacă aţi nominalizat un alt distribuitor. De exemplu, 
dacă aţi uitat locația pe care aţi nominalizat-o, ei pot să verifice acest lucru sau dacă ați nominalizat mai mulți 
distribuitori deodată. 
Pentru mai multe informaţii despre serviciul EPS vizitaţi www.hscic.gov.uk/eps, farmacia sau 
dispensarul Dvs. 
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http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/eps

