
Verandering medicijnen uitgifte door de Conselleria de Sanitat per 31
oktober 2019 

Er is een nieuw receptplanningmodel geïmplementeerd.

In het vorige model konden de medicijnen pas worden afgehaald op de datum zoals aangegeven 
in de medicijnenlijst.

Voortaan berekent het computersysteem na afgifte van een medicijn de theoretische uitgiftedatum
van het nieuwe medicijn.  De nieuwe medicijnen kunnen worden afgehaald bij  de apotheek als
ongeveer de helft van uw medicijn verbruikt is. 

Met de GVASalut app kunt u zien wanneer de nieuwe medicijnen beschikbaar zijn.

Vergeet niet om de gezondheidskaart (SIP) mee te nemen als u uw medicijnen 
gaat ophalen bij de apotheek.

Met de papieren medicijnenlijst (en uw SIP kaart)  kunt u uw medicijnen ophalen
bij elke apotheek van de Valenciaanse Gemeenschap of de andere apotheken 
binnen de Sistema Nacional de Salut (in de rest van Spanje).

Optioneel Via de APP GVA + SALUT en uw SIP kaart kunt u ook de medicijnen ophalen in
de apotheek;
U kunt de medicijnen die beschikbaar zijn om te worden opgehaald in deze APP
raadplegen en ook zien welke u al eerder hebt opgehaald.
Download de APP via Google Play Store of de Apple App Store om deze 
mogelijkheid te gebruiken.*)

Nu verloopt uw recept niet tijdens de voorgeschreven periode (het medicijn dat 
u nodig hebt zal altijd beschikbaar zijn bij de apotheek)

U kunt het medicijn ophalen wanneer u het nodig hebt zonder afhankelijk te zijn 
van de beschikbaarheidsdatum.

Voor uw veiligheid, bewaar geen onnodige hoeveelheden medicijnen thuis.

Het is niet nodig om alle medicijnen op te halen die op de lijst staan maar alleen 
degene die je op dat moment nodig hebt.

Het elektronische recept kan medicijnen en producten bevatten die niet (geheel 
of gedeeltelijk) gefinancierd zijn door de Conselleria de Sanitat.

Wees verantwoordelijk en voorkom verspilling, medicijnen worden betaald met 
geld van ons allemaal.

*) De app geeft u ook de mogelijkheid om digitaal afspraken te maken met de dokter en verpleging 
in uw Centro Salud.
Er is een handleiding (in het Spaans) voor de app, kijk op 
http://www.san.gva.es/documents/151311/7571798/APP+Salut+-+Guia+rapida+castellano_v1.pdf 

http://www.san.gva.es/documents/151311/7571798/APP+Salut+-+Guia+rapida+castellano_v1.pdf
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