Chương trình giám sát thuốc kê đơn

Phải sơ tán khỏi một thảm họa?
Mua lại thuốc Khẩn cấp từ Hiệu thuốc
Câu hỏi 1.
cấp?

Khi nào dược sĩ Oregon có thể cho mua lại một đơn thuốc khẩn

Trả lời. Dược sĩ có thể làm điều này cho một người phải rời khỏi khu vực bị ảnh
hưởng bởi một thảm họa đã được tuyên bố.
Câu hỏi 2.

Những hiệu thuốc nào có thể mua lại thuốc khẩn cấp?

Trả lời. Bất kỳ hiệu thuốc nào ở Oregon đều có thể cho bạn mua lại thuốc khẩn
cấp. Được ưu tiên và trong một số trường hợp có lẽ dễ dàng hơn khi sử dụng
cùng một công ty đã cung cấp đơn thuốc ban đầu.
Câu hỏi 3. Khi nào dược sĩ Oregon có thể cho mua lại thuốc khẩn cấp
mà không cần đơn thuốc hợp lệ?
Trả lời. Nếu dược sĩ tin rằng thuốc là cần thiết để duy trì sức khỏe của bệnh nhân
hoặc để tiếp tục điều trị đã được thiết lập, dược sĩ có thể cho mua lại thuốc.
Câu hỏi 4.

Dược sĩ có thể cho mua lại thuốc trong bao lâu?

Trả lời. Việc mua lại thuốc khẩn cấp không được quá 30 ngày.
Câu hỏi 5.

Tôi mua lại đơn thuốc nếu tôi bị mất thuốc hiện tại bằng cách nào?

Trả lời. Hãy đến bất kỳ hiệu thuốc nào ở Oregon, tốt nhất là hiệu thuốc từ cùng
một công ty khi mua thuốc ban đầu, và yêu cầu mua lại thuốc khẩn cấp trong 30
ngày.
Câu hỏi 6. Dược sĩ có thể cho mua lại các chất được kiểm soát trong một thảm
họa không?
Trả lời. Trong vài trường hợp. Thông thường, việc này cần được dược sĩ cho phép
trước.
Câu hỏi 7.

Sẽ có một khoản chi phí cho đơn thuốc khẩn cấp không?

Trả lời. Có thể. Hiệu thuốc sẽ lập hóa đơn bảo hiểm như bình thường và có thể có
một khoản đồng thanh toán liên quan.
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Câu hỏi 8. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có bảo hiểm, hoặc gặp khó khăn
trong việc mua lại đơn thuốc và được Chương trình Y tế Oregon (Medicaid)
đài thọ.
Trả lời. Nếu bạn không có bảo hiểm hoặc có thắc mắc khác về việc tiếp cận mua
lại đơn thuốc khẩn cấp, Cơ quan Y tế Oregon có thể trợ giúp. Gửi email cho
Chương trình Giám sát Thuốc Kê đơn của Cơ quan Y tế Oregon tại:
OHA.pharmacy@state.or.us.
Câu hỏi 9: Tôi phải làm gì nếu gặp khó khăn trong việc mua lại đơn thuốc và
được công ty bảo hiểm tư nhân chi trả?
Trả lời. Khách hàng cần liên hệ với công ty bảo hiểm của họ và làm việc với nhà
thuốc của họ để được mua lại thuốc và chi trả các chi phí. Nếu khách hàng gặp
vấn đề, họ có thể gọi điện cho luật sư người tiêu dùng của tiểu bang theo số 888877-4894.

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với các cá nhân bị khuyết tật hoặc các cá nhân không
nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin ở định dạng khác, chẳng hạn như ở
bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Mavel Morales theo số 1-844-882-7889,
711 TTY hoặc theo địa chỉ OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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