
 برای چه مواردی باید به داروخانه مراجعه کنید؟ 

ن یم برای تهیه دارو با نسخه یا بدون نسخه یم هداشتی مراجعه  جا برای وسایل کمیک و محصوالت ب توانید به آن توانید به داروخانه مراجعه کنید. شما همچنی 

ن در مورد بیمار  دهد. داروخانه ها توضیح یم کنید. داروخانه به شما در مورد نحوه استفاده از داروها و عوارض جانتی احتمایل آن ها شایع  یتان همچنی 

 هایی ارائه دهد.  تواند به شما توصیه یم

 کجا؟ 

دارد.  کنید را نگه یم را در محله خود انتخاب کنید. آن داروخانه شماست. داروخانه خانواده یک لیست از داروهایی که شما مرصف یم خانه ثابتیک دارو

ی ثابت اغلب تخفیف دریافت  ی بدهد. عالوه بر این ، به عنوان یک مشتی  .کنید یم به این ترتیب او یم تواند به شما راهنمایی بهتی

  توانید یک داروخانه پیدا کنید.  یم www.apotheek.be در

ید؟  هایی را باید همراه با خود به داروخانه بیر
ز  چه چی 

 ،ISI+kaart)کارت شناسایی کودک( یا کارت بیمه موسوم به kids-IDتان،   کارت شناسایی  ·

 وجه نقد یا کارت بانیک، ·

: کارت پزشیک ·  ، Fedasilتان یا مدارک برای افراد بدون اقامت قانوین

 یک نسخه از داروهای تجویز  ·
ً
 تان.  شده توسط پزشک احتماال

 چه مبلغز باید پرداخت کنید؟

کت بیمه خدمات درماین هستید، یا یک کارت پزشیک دارید، فقط بخشر )کوچک( از هزینه داروها را پرداخت یم کنید: سهم  اگر شما عضو یک شر

 .تان شخیص

 مبلغ زیادی پرداخت نکنید

دهنده و به خویی داروهای دارای مارک تجاری  ها داروهای بدون مارک تجاری هستند. آنها حاوی همان مواد تشکیل آن .استفاده کنید ژنریک داروهایاز  ·

 .باشند تر یم هستند، اما ارزان

 هایی ارائه دهد.    احتمایل توصیه تر جایگزین های ارزانتان یم تواند به شما در مورد  داروخانه ·

 توانند ارزان تر باشند. در این مورد سؤال کنید.  داروهایی که برای تهیه نیاز به نسخه ندارند در صورت تجویز پزشک یم · 

ی پرداخت یم تعلق یم  (Verhoogde tegemoetkoming)های پزشیک بازپرداخت بیشتی هزینهاگر به شما  · د، در این صورت مبلغ کمتی  کنید.  گت 

های ساالنه شما محدود خواهند  ، هزینهفاکتور ماکزیممهای باالیی برای خدمات درماین خود دارید؟ با  آیا از داروهای زیادی استفاده یم کنید و هزینه ·

که های بعدی بازپرداخت کامل دریافت خواهید کرد )بخشر   اید؟ در این صورت شما به طور خودکار برای تمام مالقات شد.آیا به مبلغ حداکتر رسیده

 . شما در غت  این صورت خودتان باید پرداخت کنید(

 ها یا تعطیالت آخر هفته شب

ها و تعطیالت آخر هفته باز هستند. آدرس خود را وارد کنید و آنها  های کشیک را پیدا کنید که شب داروخانهتوانید  یم www.apotheek.beاز طریق  .1

( در نقشه نمایان یم ح مست   .شوند )با آدرس، فاصله و شر

کنید.  ها مراجعه کنید، پیدا یم به آن 22:22تان که یم توانید تا ساعت  های نزدیک محل سکونت شما روی در هر داروخانه یک لیست از داروخانه .2

 یک شماره تلفن هم روی آن ذکر شده تا بتوانید از آن برای درخواست اطالعات در مورد داروخانه کشیک که پس از ساعت 
ً
باز است، استفاده   22معموال

 کنید. 

ن همیشه یم .3 ین داروخانه کشیک را از طریق تماس با شماره  شما همچنی  روزی در  یورو در دقیقه و بصورت شبانه 2..1( 222 99 2923توانید نزدیکتی

س( پیدا کنید.   دستی

 راهنمای سیستم بهداشت و درمان 

6. داروخانه



 

 

 

 

 

 

 

 

 


