Cum să te înregistrezi la medicul de familie
Ce este un medic de familie (GP)?
GP (practicant de medicină generală) este un medic de famile local. Este important să te
înregistrezi la un GP de cum ajungi în Anglia pentru a putea avea acces la acesta dacă te
îmbolnăvești. Odată ce te-ai înregistrat nu trebuie să plătești nicio taxă când mergi la GP.
Dacă medicul decide că ai nevoie de medicamente îți va da o rețetă. Pentru a primi
medicamentele poți merge cu rețeta la orice farmacie.
Anunță personalul de la cabinet în cazul în care nu stăpânești engleza bine. Aceștia pot să îți
aducă un traducător. Nu vei fi taxat pentru acest serviciu.

Am nevoie de carte de identitate pentru a
putea să mă înregistrez la medic?
Nu trebuie să arăți un act de identitate când te înregistrezi dar ar fi folositor dacă poți să-l
prezinți. De asemenea, ajută dacă poți prezenta UNUL dintre documentele de mai jos:
❏ Pașaport
❏ Cerificat de naștere
❏ Permis de reședințăbiometric
❏ Certificat HC2
❏ Factură de la utilități

Găsirea unui medic
Înainte să te înregistrezi, sună la cabinetul medical să afli dacă adresa unde ai domiciliul sau
locuiești temporar aparține de acel cabinet. Te poți înregistra la un cabinet dacă mai pot
primi pacienți noi. Mai poți afla informații și întrebând:
❏ prietenii
❏ organizații locale cum ar fi biblioteci, școli, moschei, temple și biserici
❏ lucrătorul social sau responsabilul social cu locuințele
❏ sau accesând site-ul NHS Choises www.nhs.uk

Înregistrarea la medic

Cere de la recepția cabinetului formularul pentru înscriere. Arată acest fluturaș și îți vor
explica cum să completezi formularul. Dacă nu te descurci, cere ajutor și odată completat
formularul returnează-l la recepție.

În cazul în care ai nevoie de ajutor să completezi formularul
Organizații locale pentru susținerea emigranților te pot ajuta să completezi formularul. Dacă
nu ai unde apela pentru ajutor, anunță personalul de la recepție. Ei îti pot aduce un
traducător să te ajute să completezi formularul și să poți să finalizezi înregistrarea.
Dacă dorești poți cere să fii văzută de un medic femeie (dacă este disponibil).
Dacă nu este disponibilă, anunță la recepție că dorești o însoțitoare.
Așteaptă-te să fii tratat respectuos și cu demnitate. Și, în același timp, medicul și
personalul de la cabinet se așteaptă la același comportament din partea ta.
Poți cere ajutor dacă crezi că nu ți-au înțeles nevoile.
Poți cere să discuți situația ta medicală și detaliile personale într-un loc
liniștit și confidențial de la cabinet.
Medicul trebuie să îți păstreze în siguranță și confidențial informațiile tale
personale.

