الفوائد

الوصفة الطبٌة االلكترونٌة
مرحلة التطبٌق فً مورسٌا

بهذه الطرٌقة الجدٌدة ال تحتاج إلى
الذهاب الى المركز الصحً للتحصال
على الوصفة الطبٌة لألدوٌة التً تتناولها
بطرٌقة دائمة .سٌعطوك فً الصٌدلٌة
الحاوٌات المتضمنة لألدوٌة االزمة للعالج.
.

إقتصد الوقت و تجنب إستخدام
الوصفات الطبٌة المطبوعة.

أسهل و مرٌحة
للجمٌع

إستعمل الدواء بطرٌقة عقالنٌة و ال تلجأ إلى التطبٌب الذاتً .إذا كنت فً
شك إستشر الطبٌب أو الصٌدلً.

أسهل و مرٌحة
للجمٌع

الىصفة الطبية
االلكترونية

الوصفة الطبٌة االلكترونٌة

كٌف ٌمكننً
إستخدامها ؟
عند زٌارة الطبٌب سٌعطٌك ورقة العالج
تتضمن كل األدوٌة مع التعلٌمات ألخذها
بكل أمان.
عند الذهاب الى الصٌدلٌة ٌجب تقدٌم ورقة
العالج و البطاقة الصحٌة فً نفس الوقة
لسحب الدواء االزم و هذا مقلبل دفع
مساهمة حسب الدواء.
فً حالة تدهور أو ضٌاع البطاقة الصحٌة
ٌمكن تقدٌم اإال ورقة العالج.

?

أسئلة متكررة

ما هً الوصفة
الطبٌة االلكترونٌة؟
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هو نظام محوسب ٌسمح للطبٌب نقل
المعلومات حول العالجات المقررة
مباشرة إلى الصٌدلٌة.
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مهلة سحب األدوية
ٌجب سحب األدوٌة للعالج األمراض الحادة أو الوصفة
الطبٌة األولى للعالج األمراض المزمنة من الصٌدلٌة
غضون  10أٌام ,كما هو الحال مع الوصفات الطبٌاة
التقلٌدٌة.

ٌمكننً أن
أذهب؟أذهب؟
ٌمكننً أن
صٌدلٌةصٌدلٌة
إلى أيإلى أي
ٌمكنك الذهاب إلى أي صٌدلٌة فً منطقة مورسٌا

للعالجات الخاصة باألمراض المزمنة ,سٌسمح سحب
األدوٌة دورٌا فً المدة الذي ٌحددها الطبٌب,مدة ال
تفوق سنة.

ٌمكنك الذهاب إلى أي صٌدلٌة فً منطقة مورسٌا

.

وفقا للنمط المنصوص علٌه و حجم العبوةٌ ,مكن سحب
الدواء  10أٌاام قبل و ٌ 90وم بعد فراغ العبوة .

هل ٌمكننً أخذ الدواء لفرد من العائلة ؟

هل ٌمكننً أخذ الدواء ألحد أفراد من
الصحٌة
نعم و لكن ٌجبك تقدٌم ورقة العالج و البطاقة
عائلتً؟

للمرٌض.

مذا سٌقع لو ذهبت بعطلة خارج المنطقة ؟
إذا كنت بحاجة للدواء خالل وجودك خارج منطقة مرسٌا,
ٌجب علٌك الذهاب إلى طبٌبك أوال لٌعطٌك الدواء الذي
ستحتاج إلٌه مدة غٌابك.

بهذا النظام الجدٌد ستختفً تدرٌجٌا
الوصفات الطبٌة التقلٌدٌة المطبوعة.

أسهل و مرٌحة
للجمٌع

إذا لم ٌتم سحب األدوٌة غضون ٌ 90وم من التارٌخ
المقررٌ ,تم إلغاء الوصفة الطبٌة و ٌجب إعادة زٌارة
الطبٌب لتصرٌح العالج مرتا أخرى.
.

