برنامج مراقبة العقاقير الموصوفة

هل اضطريت للخروج من منطقة متضررة من كارثة؟
إعادة صرف األدوية أثناء الطوارئ من صيدلية
س  .1متى يمكن لصيادلة أوريغون إعادة صرف أدوية موصوفة أثناء الطوارئ؟
أ.

س .2

يمكن للصيادلة القيام بذلك لشخص كان قد اضطر إلى مغادرة منطقة متضررة من كارثة معلنة.
ما الصيدليات التي يمكنها إعادة صرف األدوية أثناء الطوارئ؟

أ.

س .3

يمكن ألي صيدلية في أوريغون أن تعيد صرف األدوية لك أثناء الطوارئ .يُفضل ،وقد يكون من األسهل في
بعض الحاالت ،استخدام نفس الشركة التي صرفت الوصفة األصلية.
متى يمكن لصيادلة أوريغون إعادة صرف األدوية التي ال توجد وصفة صالحة لها أثناء الطوارئ؟

أ.

إذا اعتقد الصيدلي أن الدواء ضروري للحفاظ على صحة المريض أو لمواصلة العالج المحدد ،فيمكن للصيدلي
إعادة صرف الدواء.

س  .4إلى متى يمكن للصيدلي أن يصرف الدواء؟
أ.

قد تتم إعادة صرف األدوية أثناء الطوارئ لمخزون يكفي لمدة ال تزيد عن  30يو ًما.

س  .5كيف يمكنني إعادة صرف الوصفة الخاصة بي إذا فقدت الوصفة الحالية؟
أ.

اذهب إلى أي صيدلية في أوريغون ،ويُفضل أن تكون صيدلية واحدة من نفس الشركة التي صرفت الوصفة
األصلية ،واطلب الحصول على إعادة صرف الدواء أثناء الطوارئ لمدة  30يو ًما.

س  .6هل يمكن للصيدلي أن يعيد صرف المواد المحظورة أثناء أي كارثة؟
أ .في بعض الحاالت .عادةً ،يتطلب هذا تصري ًحا مسبقًا من الصيدلي.
س  .7هل توجد نفقات على أي وصفة طارئة؟
أ .ربما .ستقوم الصيدلية بإرسال الفاتورة إلى شركة التأمين كالمعتاد ،وقد يكون هناك سداد مشترك مرتبط بذلك.
لدي تأمين ،أو كنت أجد صعوبة في إعادة صرف الوصفة الخاصة بي وكنت أخضع لخطة أوريغون
س  .8ماذا لو لم يكن ّ
الصحية (.)Medicaid
أ.

إذا لم يكن لديك تأمين أو كانت لديك أسئلة أخرى حول عمليات إعادة صرف األدوية أثناء الطوارئ ،فقد تتمكن
هيئة صحة أوريغون من مساعدتك .قم بإرسال بريد إلكتروني إلى برنامج مراقبة العقاقير الموصوفة التابع لهيئة
صحة أوريغون على العنوان التاليOHA.pharmacy@state.or.us. :

س  .9ماذا أفعل إذا واجهت صعوبة في إعادة صرف الوصفة الخاصة بي وكنت أخضع للتغطية من قِبل شركة تأمين
خاصة؟
أ.

يُنصح المستهلكون بالتواصل مع شركة التأمين التي يتبعونها والتعامل مع الصيدلية إلعادة صرف األدوية وتغطية
التكاليف .إذا واجه المستهلكون مشكالت ،فيمكنهم االتصال بمناصري المستهلك في الوالية على رقم 888-877-
.4894

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغة أخرى غير اإلنجليزية ،يمكن أن
توفر هيئة الصحة بوالية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل.
يُرجى االتصال بـ  Mavel Moralesعلى الرقم  ،7889-882-844-1الهاتف النصي  ،711 TTYأو عبر البريد
اإللكتروني .OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us
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