
Medidas Extraordinarias para as persoas
mutualistas de MUFACE
durante a crise do COVID 19

ensino

Que fago se necesito receitas?
Polo momento, non se articulou sistema de flexibilización
de receitas durante o estado de alarma.
Debes acudir ao teu servizo de saúde ou entidade.
Se é imposible obter receitas asinadas, acude a unha 
oficina de farmacia co informe médico onde se recolla 
a medicación que necesitas e tenta adquirir os medicamentos
en receita na farmacia, posteriormente poderás solicitar 
o reintegro de gastos a  MUFACE. Conserva o  ticket.

Que fago se necesito visar 
unha receita?

Que ocorre co meu tratamento 
de farmacia hospitalaria?

Que fago se necesito un 
talonario de receitas?

Podes estar en varias situacións:

Todos aqueles tratamentos hospitalarios que era necesario 
renovar no período comprendido entre a declaración do estado
de alarma ata o 30 de maio, prorrogáronse automaticamente,
polo que se estás nesta situación non terás que facer ningún
trámite.

Con todo, debes ter en conta que se publicou unha Orde onde
se recolle que a dispensación debe ser como máximo para dous
meses ou, para aqueles que a  AEMPS así o determine, a
dispensación será para un mes.

En canto a desprazamentos ao hospital:

Aqueles casos nos que a persoa mutualista que vos atopedes 
en tratamento cun medicamento hospitalario e poñades de
manifesto a imposibilidade de trasladarvos ao hospital onde
tedes autorizado o tratamento por cambio temporal de 
localidade, deberedes achegar unha declaración ao voso servizo
provincial de orixe, polo procedemento que sexa posible, 
onde expliquedes as circunstancias e o novo hospital onde 
queredes que se vos dispense a medicación.

Se os pacientes non podedes acudir ao hospital por ser 
persoas de idade con patoloxía previa que supón un risco 
elevado de infección, pode facer a recollida un familiar 
ou calquera persoa cunha autorización do/da paciente 
e presentala na farmacia do hospital que corresponda, 
xunto coa orde de dispensación ou o informe médico.

Debido ao estado de alarma decretado polo Goberno, o 
Ministerio de Sanidade aprobou a exención de visado de receitas
no ámbito MUFACE
Por iso, non é necesario ir ás oficinas para selar as túas 
receitas. Vaiche coa receita á farmacia e poderás adquirir os
teus medicamentos.

Con motivo da emerxencia de saúde pública provocada polo novo 
coronavirus ( SARS- CoV-2),  MUFACE habilitou as seguintes canles 
para a solicitude de talonarios.

Sede electrónica (Con Cl@ve, certificado dixital ou DNI electrónico).

Telefonicamente en horario de oficina chamando ao 060.

Por correo electrónico ou por teléfono ao seu Servizo Provincial 
de referencia


