Rețete:
În Anglia, majoritatea adulților trebuie să plătescă pentru rețete. Anumite
categorii au dreptul la rețete NHS gratuite și unele medicamente prescrise sunt
gratis, cum ar fi cele contraceptive sau medicamentele pentru cei internați în
spital.
Costul pentru o rețetă NHS este la acest moment £9.15 pentru fiecare
medicament de pe rețetă, ceea ce înseamnă că fiecare medicament sau dispozitiv
medical de pe
rețetă va fi taxat. Ciorapi de suport vor fi taxați individual.
Dacă este nevoie să plătești regulat pentru rețete, un certificat pre-plătit pentru
rețete (PPC) vă poate economisi bani.
Rambursări
Dacă plătești pentru rețete NHS și apoi descoperi că ai dreptul la rețete gratuite
sau antedatezi un PPC, poți primi o rambursare doar dacă ai fi primit o FP57
chitanță de ramburs când ai plătit. Nu poți primi unul mai târziu.
Această chitanță de ramburs FP57 împreună cu dovada că aveai dreptul la rețete
gratis când ai plătit pot fi duse la orice farmacie comunitară. Ai trei luni la
dispoziție de la data când ai plătit. Farmacia îți va rambursa suma.
Interpreți
Cabinetul medical are acces la interpreți. Aceștia pot fi programați, cu 24 de ore
în avans. În situații de urgență, pot uneori, să vă pună la dispoziție un interpret
prin telefon.
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In England, most working-age adults have to pay prescription charges.
Certain groups are entitled to free NHS prescriptions and some prescribed
items are always free, including contraceptives and medication for hospital
inpatients.
The NHS
prescription charge is currently £9.15 for each prescribed item, which means
that there is a charge for each different drug or medical appliance on your
prescription. Support stockings are charged per stocking.
If you regularly pay prescription charges, a prescription prepayment
certificate (PPC) could save you money.
Refunds
If you pay NHS prescription charges then find out that you’re entitled to free
prescriptions or backdate a prescription prepayment certificate, you can
only get a refund if you were given an FP57 refund receipt when you paid.
You can’t get one later.
Take your FP57 refund receipt to any community pharmacy, with evidence
that you were entitled to free NHS prescriptions when you paid. You must
do this within three months of the date that you paid. The pharmacy will
refund you.
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