Kassenärztlichen Vereinigung
Westfalen-Lippe

ve

Verbände der Krankenkassen
in Westfalen-Lippe, den

Bir Bilgi
Son zamanlarda kendinize hiç bu soruları sordunuz mu?




Medyada sürekli „çok etkili“ diye reklamı yapıldığı halde istediğiniz ilacın
doktorunuz tarafından neden yazılmadığını?
Doktorunuzun daha önceki ilacınızdan farklı bir ilacı neden yazdığını?
Eczacının doktorunuzun yazdığından daha farklı bir ilacı size neden verdiğini?

Değerli hastalar,
Aşağıdaki bilgilerle sorularınıza cevap vermek istiyoruz.
Uzun süreden beri ilaç maliyetlerinin yüksek olması sağlık hizmetleri için ağır bir yük oluşturmakta ve maliyetler
gün geçtikçe de sürekli artmaktadır. Maliyet artışlarına sebep olarak herşeyin ötesinde sözde yeni preparatlar
gösterilmekte ve genellikle de çok pahalı olmalarına rağmen reklamlarda verdikleri sözü tutmamaktadır. Nadiren
bu ilaçlar size hasta olarak ek bir fayda sağlamaktadır. Bu ilaçlar genellikle uzun zamandır piyasada bulunan ve
fiyatı uygun olan ilaçlarla aynı etkin maddeyi içermektedir. Bu nedenle doktorlar fiyat bakımından uygun olan
ilaçları tercih etmektedirler.

Generic ( eşdeğer ilaç ): aynı etkin madde- fiyatta daha uygun
Reçeteye tabi ilaçlar genellikle çok çeşitli firmalar tarafından seçeneğe sunulmaktadır. Bu arada doktorlar her
durumda kişisel isteklerini öne sürememektedir çünkü eczacılar gibi onlarda yasalarda belirtildiği üzere, amaca
yönelik ekonomik olan bir ilacı seçmek zorundadırlar. Ama bu siz hastalara, etkisi daha az olan bir ilacı vermeleri
anlamına gelmemektedir. Tam tersine: Burada bahsi geçen fiyat bakımından uygun olan eşdeğer ilaçlardır.
Bunlar patent süreleri bitmiş etkin maddesi aynı olan ilaçlardır. Eşdeğer ilaçların kalitesi en az orjinal ürünler
kadar yüksek olup, aynı onlar gibi sıkı kontrollerden geçmektedir. Pahalıya mal olan klinik testler önceki üretici
tarafından yapıldığından ve buna bağlı olarak ortadan kalkan reklam harcamaları sayesinde eşdeğer ilaçların
fiyatlarında belirgin bir düşüş olmaktadır. Eşdeğer ilaçların sağlık sistemine sağladığı mali avantajların yanısıra siz
hastalar da bundan tasarruf edebilirsiniz. Birçok eşdeğer ilaçta ek ödeme yapmanız gerekmemektedir.

Đndirimli ilaçlar ek bir tasarruf sağlıyor
Đlaç üreticileri ve sağlık kasaları arasındaki indirim anlaşmaları da ek olarak maliyetleri indirmeye katkıda
bulunmaktadır. Çünkü indirim uygulanmış belirli ilaçlar için sağlık kasaları üreticilere daha az ödemektedir. Đndirim
anlaşmalarının hayata geçirilmesi için yasalar, doktorunuzun indirim uygulanmamış bir ilacı yazmış olmasına
rağmen, eczacıların indirimli ilaçları vermelerini öngörmektedir. Bu nedenle eczaneden her zaman aldığınızdan
farklı olarak başka bir üreticinin aynı değerde olan ilacını verebilirler.

Sizin için en önemlisi:
•

Doktorunuz ve eczacınıza size Generic (eşdeğer ilaç) yani fiyatı daha uygun ilacı yazıyor veya
veriyorsa ona güveniniz. Size verilen eşdeğer ilaç da, alışmış olduğunuz veya fiyatı
indirilmemiş ilaç ile aynı etkiyi sağlamaktadır.

•

Siz de kişisel olarak bu eşdeğer yani indirimli ilaçlardan istifade etmektesiniz. Sağlık
sigortanızın aidatını hep aynı düzeyde tutulmasına yardımcı olmaktasınız. Ayrıca genellikle
reçeteli ilacınızı almaya gittiğinizde ek ödemeden de tasarruf etmiş olursunuz.

•

Sigortalılar Dayanışma Birliği, ekonomi yönetmeliğinin de katkısıyla gelecekte ilaçlarda
kaydedilen ciddi yenilikleri finanse edebilecektir.

Berlin Sağlık Kasaları Birlikleri ve Berlin Sağlık Kasalarına bağlı Doktorlar Derneği`nin ortaklaşa
düzenledikleri bir bilgilendirme çalışmasıdır.
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