Kaip pacientai gali prisidėti prie
receptinių vaistų atliekų
mažinimo?
 Prašome patikrinti savo
vaistų lentyną prieš
užsisakant naujus.

 Mes prašome pacientų
užsisakyti naujus
receptinius vaistus kai
jiems lieka vaistų 7
dienoms.

 Jeigu jums susikaupė vaistai,
praneškite apie tai mums,
kad galėtumėm pakeisti
kiekius ir viskas grįžtų į
įprastas vėžias.

 Prašome neužsisakinėti
vaistų „dėl viso pikto“. Jeigu
jums reikės vaistų ateityje,
jūs vistiek galėsite juos
užsisakyti.

 Praneškite mums, jeigu
liovėtės naudoję kuriuos
nors vaistus ir priežastį
kodėl.

„Norfolk and Waveney

Clinical Commissioning Group“

Atgalinių žinučių paslaugos
Norėdami naudoti žinučių paslaugas, žinute
atsiųskite savo vardą, pavardę bei savo GP
(šeimos gydytojo) medicinos įstaigą pavadinimą
numeriu
07378 905195.
POD (Prescription Ordering Direct - Receptinių
vaistų užsakymų skyrius) jums perskambins per
24 valandas (pirmadieniais - penktadieniais)

„Prescription Ordering
Direct“ (POD) (Vakaru)

arba

Paskambinkite NHS „Prescription

Patogus būdas užsisakyti kartojamus
receptinius vaistus iš GP medicinos
įstaigos.

Ordering Direct“ (POD) telefonu

Paskambinkite 01553 605728 arba

01553 605728 arba

Atsiųskite žinutę 07378 905195
Svetainė www.nwccgpod.co.uk

Apsilankykite svetainėje
, kad paprašytumėt savo kartojamų receptinių
vaistų
www.nwccgpod.co.uk
Nuo 8.00 val. iki 16.30 val., pirmadieniais penktadieniais
(neįtraukiant valstybinių nedarbo dienų).
Šias paslaugias tiekia „NHS Norfolk & Waveney
Clinical Commissioning Group“ (NHS Norfolko ir
Vavenio klinikų įgaliojimų grupė).

MES TURIME VERTĖJAVIMO PASLAUGĄ
Paprašius, šią skrajutę galite gauti kitais
formatais ar šriftais. Paskambinkite 01553
605728
POD veikia pirmadieniais penktadieniais, nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
(neįtraukiant valstybinių nedarbo dienų).

The NHS „Prescription Ordering
Direct“ (POD) yra naujas būdas užsisakyti
kartojamus receptinius vaistus!
• Dabar galite užsisakyti kartojamus
receptinius vaistus telefonu per NHS POD,
o taip pat galite išsiuntę žinutę paprašyti,
kad jums perskambintų arba galite
apsilankyti internetinėje svetainėje.
• Jūsų GP patvirtins receptus ir elektroniniu
būdu išsiųs į jūsų pasirinktą vaistinę, arba,
jeigu norite, galite galite atsiimti gydytojo
medicinos įstaigoje.
• Vaistinės galės priimti receptus kaip
įprastai.
Su kuo jūs bendrausite?
NHS POD paslauga yra teikiama jūsų GP
medicinos įstaigos vardu, per „NHS Norfolk &
Waveney Clinical Commissioning Group“.
Į jūsų skambutį atsilieps pilnai apmokytas
operatorius, kuris galės atsakyti į jūsų
kartojamų receptinių vaistų prašymą. Pirmą
kartą paskambinus į POD jūsų paklaus, ar
duodate savo sutikimą operatoriui prieiti prie
jūsų pilnų medicininių duomenų. Jūsų
sutikimas bus įregistruotas, kad būtų
naudojamas ateityje. Operatorius turės prieiga
prie jūsų asmeninės informacijos, kuri yra
aktuali jūsų prašymui.
Jeigu jūsų receptinius vaistus už jus
užsakinėja jūsų atstovas, jums reikės pateikti
raštišką sutikimą savo medicinos įstaigai,
prieš tam asmeniui atliekant jūsų užsakymą.
Kaip greit galiu prašyti savo receptinių
vaistų?
Galite prašyti receptinių vaistų, kai jums beliks
vaistų septynioms dienoms.

Kodėl reikia naudoti šią naują paslaugą?

Kada mano receptiniai vaistai bus paruošti?

Mes tikimės, kad šia paslaugą jums bus
paprasta ir patogu naudoti. Jūs kalbėsite su
apmokytu operatoriumi, kuris turės laiko
atsakyti į jūsų turimus klausimus apie kartojamų
receptinių vaistų užsakymą.

Po pokalbio telefonu, jūsų GP patvirtins receptą
ir jis bus išsiųstas į vaistine, o vaistai bus
paruošti atsiėmimui per septynias dienas. Jeigu
šiuo metu turite susitarimą su vaistine dėl vaistų
pristatymo - tai tęsis ir toliau.

Kodėl mes siūlome šią naują paslaugą?
Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad pacientai laiku
gautų teisingus vaistus bei teisingą jų kiekį. Tai
užtikrins, kad pacientai gaus aukštos kokybės
paslaugą, kuri yra patogi, o taip pat iš sumažins
vaistų atliekas.
Skaičiuojama, kad nepanaudoti receptiniai
vaistai NHS kiekvienais metais kainuoja
daugiau nei 6 milijonus GPB vien tik Norfolk ir
Waveney apskrityje. Užsisakant vaistus kada
reikia ir tik tiek, kiek reikia, sutaupys NHS
pinigus, kuriuos bus galima išleisti kitoms
svarbioms NHS paslaugoms.
Aš esu patenkintas dabartinėmis
paslaugomis.
Ar reikia pradėti naudoti kitas paslaugas?
Vaistinės daugiau nebeteiks kartojamų
receptinių vaistų valdymo paslaugų.
NHS POD alternatyva yra:
• Receptinių vaistų užsisakinėjimas internetu.
Prašome susisiekti su savo gydytojo
medicinos įstaiga, jeigu norite aptarti šį
būdą.
• Galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu
susisiekiant su NHS Norfolk and Waveney
CCG POD paslauga.

Greitai
ir
paprasta
i
Paskambinkite NHS
„Prescription Ordering
Direct“ (POD) numeriu
01502 718615

arba atsiųskite žinutę
apsilankykite
svetainėje
Nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
pirmadieniais - penktadieniais
Atkreipkite dėmesį į tai, kad pirmadieniai
dažniausiai būna labiausiai užimta diena
receptinių vaistų užsakymui.

