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گٶڕینێکی ئاسوودە لە دەرمانگا
دەرمانی هاوبەها بە نرخی کەم
کاتێک کە تۆ دەرمانەکەی خۆت کە بە ڕەچەتەیە لە دەرمانگا ئەهێنیت ،تۆ
زوربەی جار دەرمانێکی هاوبەهات بە نرخێکی کەمتر پێشکەش ئەکرێت
ئەمە پێیدەگوترێت گۆڕینەوەی دەرمانی هاوخێزانی

ئامۆژگاریی باش بۆ تۆ کە دەرمان بەکارئەهێنیت:
■ خۆت فێری ناوی ماددە کاریگەرەکەی ناو دەرمانەکەت بکە ،ئەگەر تۆ
دوودڵی لەوەی کامەیە لە دوکتۆرەکەت یان لە دەرمانسازێک لە دەرمانگاکە بپرسە.
■ لێگەڕێ مارکەی دەرمانەکە کە بە پاکەتەکەیەوە بمێنێت .زوربەی جاران ئەنووسرێت،
دوکتۆرەکەت کام دەرمانەی نووسیوە و ئایا دەرمانە هاوبەهاکەی وەرتگ رتوە ناوی چییە و
ماددەی کاریگەر کامەیە.
■ هەمیشە دوکتۆرەکەت ئاگادار بکەرەوە ئەگەر هەستەوەریت هەیە ،ئەوسا دوکتۆرەکە
هەڵوێست لەسەر ئەوە ئەگرێت کە ئایا دەگونجێت دەرمانەکە بۆتۆ بگۆڕدرێت.
■ لە دەرمانسازێک لە دەرمانگاکەت یان لە دوکتۆرەکەت بپرسە گەر
لە بەکارهێنانی دەرمانەکانت دوودڵیت.

ئایا پرسیاری زیاتر لەسەر دەرمانەکانت یان گۆڕینەوەی دەرمانی
هاوخێزانت هەیە؟
لە دەرمانگاکەت یان دوکتۆرەکەت بپرسە
بەپلەی یەکەم ڕوو لە دەرمانسازێک لە دەرمانگاکەت یان دوکتۆرەکەت بکە.
ئە وان زانینی گەورەیان لەسەر دەرمان ،پاراستن لەتێچوونی بەرز و ڕەچەتەکانت هەیە.
تەلەفۆن بۆ زانیاریی لەسەر دەرمان بکە
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زانیاریی لەسەر دەرمان لە دەزگای دەوڵەتی دەرمان هەیە .تۆ ئەت وانیت بۆ ئەوێ تەلەفۆن
بکەیت و پرسیاری گشتیی لەسەر دەرمانەکانت بکەیت.
لە ماڵپەڕی دەزگای دەوڵەتی دەرماندا بخوێنەرەوە
www.lakemedelsverket.se/utbyte
لە ماڵپەڕی دەزگای دەرمان زانیاریی گشتیی لەسەر دەرمان هەن.

ئەم نامیلکەیە لەالیەن دەزگای دەوڵەتی دەرمانەوە بەرهەمهێن راوە ،کە پەسەندکردنی فرۆشتن لەسەر ئەو دەرمانانە
ئەکەن لە سوید هەن ،هەروەها دەزگای چاودێری ددان – دەزگای دەستکەوتی دەرمان ،ILV ،کە بڕیار لەسەر نرخ
و کۆمەکی دەوڵەتی دەرمان ئەدات.

ئایا دەرمانی هاوبەها وەکیەک کاریگەرن؟
بەڵێ ،دەرمانی هاوبەها هەمان تەنی(ماددەی)کاریگەریی بە هەمان ئەندازە تێدایە ،هەمان
کاریگەریی دەرمانی هەیە و بەهەمان شێوە لە لەشدا کار ئەکات .کە وابوو ئە وانە شیاوی
گۆڕینەوەن لەگەڵ یەکتردا.

ئایا دەرمانی هاوبەها وەکیەک دڵنیان؟
بەڵێ ،دەرمانی هاوبەها وەکیەک دڵنیان ،بێگوێدانە نرخ .دەرمانەکان هەمویان سە رنجدانەوەیان
لەسەر ئەکرێت و لەالیەن فەرمانگەکانەوە پەسەند ئەکرێن پێش ئەوەی بفرۆشرێن .لێرەدا
هەمان پەڵپی نایابی(چۆنێتی) لە دەرمانی هاوخێ زان ئەگیرێت وەک چۆن لە دەرمانە ڕەسەنەکە
ئەگیرێت و بەهەمان شێوە لە لەشدا کارئەکەن.
هەمو دەرمانەکان لە وانەیە کاریگەریی الوەکی نەخ وازراویان هەبێت .ئە وانەش لە زوربەی
دۆخەکاندا بەهۆکاری ماددە کاریگەرەکەن .باسکردنی کاریگەرە الوەکییەکان کە لە زانیاریی ناو
پاکەتەکەدایە لە وانەیە تۆزێک جیاواز لەیەک بکرێن ،هەرچەندە دەرمانەکان هاوبەهان.
ئەگەر تۆ هەست بە کاریگەریی الوەکی لە دەرمانەکەتەوە یان کاریگەرییەکی گۆڕاو ئەکەیت،
پەیوەندی بە دوکتۆرەکەتەوە یان دەرمانسازی دەرمانگەکەتەوە بکە..

تۆ بڕیار لەسەر دەرمانەکانت ئەدەیت
ئەوە تۆییت کە بڕیار ئەدەیت ئایا دەرمانەکەت بەیەکێکی تر بگۆڕدرێتەوە ،بەاڵم هەڵبژاردنەکەت
کاریگەریی لەسەر تێچوونەکانت هەیە .دەرمانگا ئەو دەرمانە پێشکەش ئەکات کە کەمترین نرخی هەیە.
جا ئەم دەرمانە کامەیە ،ئەوە لە جار بۆ جار لەسەردانی دەرمانگەدا لە گۆڕاندایە .بۆ ئەو دەرمانانەی کە
لەناو پاراستن لەتێچوونی بەرزدا نین ،ئەوا بۆخۆت ئەبێت هەموو پارەکەی بدەیت.
لە خشتەکەدا گۆڕینەوە ئاساییەکان بۆ دەرمانی هاوبەها ئەبینیت .دەرمانی  Aلەسەر ڕەچەتەکەت نووس راوە
 ،بەاڵم دەرمانی  Bکەمترین نرخی هەیە .هەردووک دەرمانی  Aو  Bلەناو پاراستن لە تێچوونی بەرز دان

لە دەرمانگا

تێچوونی تۆ

دەرمانگا دەرمانی  Bبەتۆ پێشکەش ئەکات .و تۆش
دەرمانی  Bهەڵدەبژێریت.

هەمو تێچوونەکەی دەرمانی B
لەناو پاراستن لە تێچوونی بەرزدایە

دەرمانگا دەرمانی  Bیت پێشکەش ئەکات بەاڵم
تۆ دەرمانی  Aهەڵب ژاردە ئەکەیت کە لەسەر
ڕەچەتەکەت نووس راوە.

جیاوازی نرخی  Aو  Bدەبێت خۆت بیدەیت ،ئەوی
ئەمێنێت لەناو پاراستن لەتێچوونی بەرزدایە.

دۆکتۆرەکەت وای هەڵسەنگاندوە کە دەرمانەکەت
نەگۆڕدرێت .دەرمانگا دەرمانی  Aت ئەداتێ.

هەمو تێچوونی دەرمانی  Aلەناو پاراستن
لەتێچوونی بەرزدایە.

دەرمانگا دەرمانی  Bپێشکەش بەتۆ ئەکات .تۆ ناتەوێت
نە ئەوە نە دەرمانی  Aوەربگریت ،بەڵکو دەرمانێکی
تری هاوبەهات ئەوێت ،دەرمانێکی گۆڕدراو.

پاراستن لە تێچوونی بەرز ئەم تێچوونە ناگرێتەوە،
بەڵکو بۆتۆ پێویستە تێچوونی دەرمانەکە هەموی
خۆت بیدەیت.

بۆچی دەرمانەکەت دەگۆڕدرێت؟
دەرمان دەگۆڕدرێتەوە بۆ ئەوەی هیچ کەس پێویست نەکات لەوەی پێویستە زیاتر پارە بدات ،نە
تۆ نە کۆمەڵگاکە.
کاتێک کە کۆمپانیایەکی دەرمان بە توێژینەوە دەرمانێکی تازە ،ئەوی پێیدەڵێن دەرمانە ڕەسەنەکە
ئامادە ئەکات ،ئە وا ئە وان بەتەنیا مافی دروستکردن و فرۆشتنی ئەو دەرمانەیان بۆ ماوەیەکی
بڕیارلەسەردراو هەیە.
پاش ئەم ماوەیە ئە وانی تر ئەت وانن دەرمانی هاوبەها دروست بکەن کە هەمان تەنی کاریگەری
تێدایە ،دەرمانی هاوخێ زانی .ئەمجا لە چاکەی ئەو کێبڕکێیەی دێتەکایەوە نرخەکان دائەبەزن.
دەرمانگا ئەبێت دەرمانێکی هاوبەها پێشکەش بکات کە کەمترین نرخی هەیە .ئەگەر ئێمە
ڕۆژی ئەمڕۆ هەمان پارە بدەین وەک ئەو کاتەی دەرمانەکە کێبڕکیی هاوخێ زانی نەبوو ،ئە وا
تێچوونەکان  ٨ملیار کرۆن سااڵنە زیاتر ئەبوون .ئەوە هەندەی ئەو تێچوونانەیە کە بۆ
بەڕێوەبردنی  ٣٠٠ناوەندی تەندروستی پێویست ئەکات.

بۆچی دەرمانە هاوبەهاکان جیاواز دیارن؟
دەرمان بێجگە لەو تەنە کاریگە رانە لە تەنی یاریدەدەریش پێکهاتووە کە ڕەنگ ،شێوە و تام بە
دەرمانەکە بدات .دەرمانە هاوبەهاکان لەهەمان ئەندازەی تەنی کاریگەر پێکهاتوون بەاڵم لە وانە
تەنە یارمەتیدەرەکان جیاوازبێت و بەمەش دەرمانەکان جیاواز دیاربن.

هەمان تەنی کاریگەر و
کاریگەریی دەرمانی

بەاڵم بە ناو  ،ڕووخسار و
نرخی جیاوازەوە....

