Додаткові запитання (SUPPLEMENTARY QUESTIONS)

Ці питання та декларація пацієнта не є обов'язковими, і ваші відповіді не вплинуть на
можливість реєстрації або отримання послуг терапевта.

These questions and the patient declaration are optional and your answers will not affect your
entitlement to register or receive services from your GP.

Декларація пацієнта для всіх пацієнтів, які не проживають у Великій Британії на постійній основі
PATIENT DECLARATION for all patients who are not ordinarily resident in the UK
Будь-яка людина в Англії може записатися до терапевта та отримувати безкоштовне медичне обслуговування у цій клініці.
Проте якщо ви не є «постійним жителем» Великої Британії, вам, можливо, доведеться платити за лікування за програмою NHS,
окрім послуг терапевта. Статус постійного жителя означає, що ви проживаєте у Великій Британії на законних підставах
протягом певного часу. У більшості випадків громадяни країн, які не входять до Європейської економічної зони, також повинні
мати «безстроковий дозвіл на перебування» у Великій Британії.
Деякі послуги, такі як діагностичні тести у випадку підозри на інфекційні захворювання та будь-яке лікування цих
захворювань, є безкоштовними для всіх людей, у той час як деякі групи населення, які не є постійними жителями країни,
звільняються від плати за лікування.
Більш детальну інформацію про постійне проживання, пільги та оплату послуг NHS можна знайти у пам'ятці для пацієнтів з
числа туристів і мігрантів, яку можна отримати у свого терапевта.
Вас можуть попросити надати підтвердження права на отримання безкоштовного лікування за програмою NHS за межами
вашого терапевтичного відділення, інакше з вас можуть вимагати плату за лікування. Навіть якщо ви повинні заплатити
за послугу, вам обов'язково нададуть будь-яке терміново необхідне або невідкладне лікування незалежно від
передоплати.
Інформація, надана вами в цій формі, буде використана для визначення вашого статусу для оплати, і може передаватися,
у тому числі організаціям вторинної допомоги NHS (наприклад, лікарням) та системі NHS Digital з метою підтвердження,
виставлення рахунків та відшкодування витрат. З вами можуть зв'язатися від імені NHS для підтвердження наданої
інформації.
Anybody in England can register with a GP practice and receive free medical care from that practice.
However, if you are not ‘ordinarily resident’ in the UK you may have to pay for NHS treatment outside of the GP practice. Being ordinarily resident
broadly means living lawfully in the UK on a properly settled basis for the time being. In most cases, nationals of countries outside the European
Economic Area must also have the status of ‘indefnite leave to remain’ in the UK.
Some services, such as diagnostic tests of suspected infectious diseases and any treatment of those diseases are free of charge to all people, while
some groups who are not ordinarily resident here are exempt from all treatment charges.
More information on ordinary residence, exemptions and paying for NHS services can be found in the Visitor and Migrant patient leafet,
available from your GP practice.
You may be asked to provide proof of entitlement in order to receive free NHS treatment outside of the GP practice, otherwise you may be
charged for your treatment. Even if you have to pay for a service, you will always be provided with any immediately necessary or urgent
treatment, regardless of advance payment.
The information you give on this form will be used to assist in identifying your chargeable status, and may be shared, including with NHS secondary
care organisations (e.g. hospitals) and NHS Digital, for the purposes of validation, invoicing and cost recovery. You may be contacted on behalf of
the NHS to confrm any details you have provided.

