
   یک تعویض قابل اطمینان در داروخانه
 - داروی مشابه با کمترین قیمت

زمانیکه داروهای تجویز شده در نسخه خود را از داروخانه دریافت می کنید 
 اغلب داروی مشابه با قیمتی کمتر به شما توصیه  می شود.

 به این تعویض به ”داروی مشابه” یا تعویض ژنریک گفته می شود. 

Persiska

راهنمایی های مفید برای افرادی که دارو مصرف می کنند
■ نام مادۀ موثر داروی خود را یاد بگیرید. اگر در مورد مادۀ موثر دارو نامطمئن هستید، از 

پزشک معالج یا داروساز مسئول در داروخانه خود سوال کنید. 
■ برچسبی را که داروخانه بر دارو می چسباند از روی بسته بندی آن جدا نکنید. در اغلب 

موارد روی این برچسب  داروی تجویز شده توسط پزشک معالج شما، داروی مشابهی که 
دریافت کرده اید و همچنین نام مادۀ موثر آن نوشته شده است. 

■ هر نوع حساسیت/ آلرژی خود را به  پزشک معالج تان اطالع دهید. در اینصورت پزشک 
تشخیص خواهد داد که آیا تعویض دارو برای شما مناسب است یا نه.

■ اگر در مورد چگونگی استفاده از داروی خود نامطمئن هستید از پزشک  معالج یا  
داروساز در داروخانه خود سوال کنید.

آیا در مورد داروهای خود یا تعویض به داروی مشابه سواالت بیشتری 
دارید؟

از داروخانه یا پزشک معالج خود  سوال کنید.
در درجه نخست از داروساز در داروخانه خود و یا پزشک معالج خود سوال کنید. آنها در 

مورد داروها، سقف حداکثر هزینه دارویی و نسخه های شما اطالعات گسترده ای دارند.

به بخش اطالعات  دارویی  تلفن کنید  
0771-46 70 10

بخش اطالعات دارویی  در سازمان  کل داروئی کشور )läkemedelsverket( مستقر است. 
می توانید به این بخش  تلفن کرده و سواالت کلی در مورد داروهای خود را مطرح نمائید. 

وبسایت سازمان کل داروئی کشوررا مطالعه نمائید
www.lakemedelsverket.se/utbyte

در وبسایت سازمان  کل داروئی کشور اطالعات کلی در مورد داروها وجود دارد.

این جزوه از سوی سازمان کل داروئی کشور که فروش داروها را در سوئد تأیید می کند و همچنین اداره مزایای 
دندانپزشکی و داروئی کشور )TLV( که قیمت و یارانه های دارو را تعیین می کند، تدوین شده است.



آیا داروهای مشابه دارای اثردارویی یکسان هستند؟ 
بله، داروهای مشابه دارای همان ماده موثر به مقدار یکسان در داروی اصل هستند و تأثیردارویی 

و شیوه کارکرد آنها در بدن یکسان است. از اینرو می توان آنها را باهم تعویض کرد. 

آیا داروهای مشابه از لحاظ اطمینان یکسان هستند؟
بله، داروهای مشابه صرفنظر از قیمت از اطمینان یکسان برخوردارند. همۀ داروها قبل از فروش 

بررسی شده و به تأیید مقامات دولتی می رسند. همان شرایطی که در مورد داروهای اصل وجود 
دارد در مورد تأیید داروهای مشابه نیز اِعمال می گردد و کارکرد این داروها در بدن مشابه است. 
همه داروها ممکن است عوارض جانبی ناخواسته داشته باشند. عوارض جانبی در اغلب موارد 

توسط مادۀ موثر دارو ایجاد  می شود. عوارض  جانبی ممکن است در اطالعات موجود در بسته 
بندی دارو کمی متفاوت توضیح داده شوند، علیرغم اینکه داروها مشابه هستند. اگر احساس می 

کنید دارو دارای عوارض جانبی جدیدی بوده و یا تأثیر متفاوتی روی شما دارد، با پزشک معالج یا 
داروخانه خود تماس بگیرید. 

تصمیم گیری در مورد داروهایتان با خود شماست
تصمیم مربوط به تعویض دارو با خود شماست، ولی انتخاب شما روی هزینه های شما تأثیر 

می گذارد. داروخانه داروئی را توصیه می کند که دارای کمترین قیمت است. هر بار که به 
داروخانه مراجعه می کنید ممکن است داروهای توصیه شده با نازلترین قیمت متفاوت باشند. 

 )högkostnadsskydd( ”بابت داروئی که مشمول به اصطالح ” سقف حد اکثر هزینه دارویی
 نمی شود بایستی همه هزینه دا رو را خودتان بپردازید.

در این جدول مثال های عادی برای تعویض به داروهای مشابه را مشاهده می کنید داروی ”الف” در نسخه شما نوشته شده 
است، ولی داروی ”ب” دارای کمترین قیمت است. هردو داروهای ”الف” و ”ب” مشمول سقف حد اکثر هزینه دارویی هستند. 

هزینه شما در داروخانه
تمامی هزینه داروی ”ب” مشمول سقف حد اکثر 

هزینه دارویی )högkostnadsskydd( است. 
داروخانه به شما داروی ”ب” را پیشنهاد می کند

و شما داروی ”ب” را انتخاب می کنید

مابه التفاوت قیمت داروی ”الف” و ”ب” را
باید خودتان بپردازید، بقیه هزینه دارو مشمول 

سقف حد اکثر هزینه دارویی است. 

داروخانه به شما داروی ”ب” را پیشنهاد می کند
ولی شما داروی ”الف” را انتخاب می کنید که

 در نسخه تان نوشته شده است.

تمامی هزینه داروی ”الف” مشمول سقف حد اکثر 
هزینه دارویی است. 

پزشک معالج شما تشخیص داده که داروی شما 
نبایستی تعویض شود.

داروخانه به شما داروی ”الف” را می دهد

هزینه این دارو مشمول سقف حد اکثر هزینه 
دارویی نیست، بلکه شما باید همه هزینه دارو را 

خودتان پرداخت کنید.

داروخانه به شما داروی ”ب” را پیشنهاد می کند.
شما هیچکدام از داروهای ”الف” یا ”ب” را نمی 
خواهید بگیرید بلکه یک داروی مشابه دیگر می 

خواهید که داروئی قابل تعویض است.

چرا داروی شما تعویض می شود؟
دارو تعویض می شود تا الزم نباشد هیچکس، نه شما و نه جامعه، بیش از مبلغ مورد نیاز بابت 

دارو پرداخت نماید. 
وقتی یک شرکت داروسازی بر پایه  تحقیقات علمی خود دارویی را برای اولین بارتولید می 

کند  به آن داروی اصل یا ”اوریژینال” گفته می شود و شرکت مزبور حق انحصاری تولید و 
فروش آن دارو را برای مدت معینی در اختیار خواهد داشت. پس از گذشت این مدت معین سایر 
تولیدکنندگان می توانند دارورا با همان مادۀ موثر بصورت داروی مشابه یا ژنریک تولید کنند. 

بعلت رقابتی که ایجاد می شود قیمتها کاهش می یابد. 

داروخانه ها بایستی داروی مشابه با کمترین قیمت را توصیه نمایند. اگر ما قرار بود امروز 
همان قیمتی را بپردازیم که دارو طی آن فاقد رقابت ژنریک بود،هزینه های ساالنه بالغ بر8 

میلیارد کرون می شد. این رقم معادل هزینه تأمین بودجۀ تقریباً 300 درمانگاه است.

رم دیگری هستند؟ چرا داروهای مشابه دارای شکل و فُ
دارو، بغیراز مادۀ موثر خود، دارای مواد  کمکی دیگری نیزمیباشد که به دارو رنگ، فُرم و طعم 

خاص آن دارورا می دهند. داروهای مشابه دارای همان مادۀ موثر به همان مقدار داروی اصل 
هستند ولی ممکن است مواد کمکی آنها  متفاوت باشند و از اینرو 

شکل و فُرم دارومی تواند دارای تفاوت باشد. 

مواد موثر یکسان و تأثیردارویی 
یکسان

... ولی با نام، شکل ظاهری و 
قیمتی متفاوت


