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Для чого я йду в аптеку?

Ви завжди можете звернутись в аптеку. 
Погано почуваєтесь? У Вас проблема? 
Йдіть в аптеку. Вам не потрібно нічого 
купувати, аптекар може просто порадити.
Лікар призначив ліки? Ви можете придбати 
їх в аптеці. 

Як я знаходжу аптеку 
неподалік?

Аптеку можна знайти по зеленому хресту, 
що світиться. Йдіть завжди у ту ж аптеку. 
Що більше Вас знає аптекар, тим кращі 
поради Ви отримаєте.

Як я можу придбати призначені 
ліки?

Я йду в аптеку.

Я беру: банківську картку або готівку та 
рецепт. Рецепт може бути паперовим або 
електронним. Вам потрібен штрих-код. 
Фотографія штрих-коду або цифровий код з 
смс також підійдуть.

Аптекар може попросити ідентифікаційну 
картку, але я можу прийти в аптеку і без 
картки.

Аптекар продає мені ліки.

Аптекар пояснює мені, як приймати ліки. 
Аптекар може скласти для мене графік 
прийому ліків або наповнити коробку 
таблетками.

Що робити, якщо мені потрібні 
ліки, а аптека зачинена? 

Знайдіть найближчу до дому чергову 
аптеку. Ви можете знайти аптеки Брюселя 
на веб-сайті: upb-avb.be/nl/apotheken-van-
wacht. Або зателефонувавши за номером 
0903 99 000 (1,50 €/хв.) 

Увага: Цей дзвінок буде платним, 
стягуються додаткові кошти!

Що бажано завжди мати 
вдома?

Домашня аптечка – це ліки та допоміжні 
засоби, які завжди повинні бути вдома на 
випадок надзвичайної ситуації. В нагоді 
стануть:

• Знеболюючі та жарознижуючі 
(наприклад, парацетамол)

• Термометр для вимірювання 
температури тіла

• Пластир
• Дезинфікуючий засіб
• Пінцет

Зверніться за порадою до аптекаря. 

В АПТЕКУ
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Сімейний лікар виписав мені ліки.

Я йду до аптеки неподалік. 
Я бачу зелений хрест: це аптека!

В АПТЕКУ
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Аптекар продає мені ліки.

Я беру з собою:

• Рецепт лікаря (з кодом на папері або у електронному вигляді)
• Гроші або банківську картку
• Ідентифікаційну картку (не обов’язково) 
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Я завжди можу піти до аптеки, якщо почуваюсь погано чи маю проблему. 
Навіть без рецепта від лікаря.

Аптекар пояснює мені, як приймати всі мої ліки.
Аптекар складає для мене графік прийому ліків або наповнює коробку 
таблетками.
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Зараз вечір, ніч чи вихідний день і аптека зачинена. 
Мені терміново потрібні ліки.

Я шукаю найближчу до дому чергову аптеку:

• На вивісці моєї аптеки
• На сайті upb-avb.be/nl/apotheken-van-wacht
• Зателефонувавши за платним номером 0903 99 000 (1,50 €/хв.)

УВАГА: Чергова аптека зазвичай дорожча!
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