معلومات مھمة للمرضى
خانة العالج البديل “ „Aut-idemفي الوصفة الطبية
أعزائي المرضى،
تتوفر الكثير من األدوية التابعة لجھات منتجة مختلفة ،وتحتوي جميعھا على نفس المادة الفعالة ،ولكن قد تختلف المسميات
فقط .فإذا قام الطبيب بعمل وصفة طبية لك ،يقوم بكتابة اسم الدواء أو المادة الفعالة فقط بتلك الوصفة .ومن المعروف أن كل
وصفة طبية تشتمل على خانة العالج "البديل" .ويُعد المصطلح “ „aut idemمصطلحً ا التينيًا متخصصًا ويعني "أو البديل".
إذا لم يقم الطبيب بالتأشير على خانة البديل “ „aut idemالموجودة بوصفة الدواء ،فإن الطبيب يعتبر الحصول على دواء به
نفس المادة الفعالة أمرً ا ال ضير منه ويسمح للصيدالني بإعطائك دواء به نفس المادة الفعالة ولو باسم آخر وبسعر معقول.
وبذلك يتم توفير المصروفات الواقعة على النظام الصحي ،حيث توجد فروق سعرية واضحة بين المنتجين واألدوية المختلفة.
وتقوم شركات التأمين الصحي بإبرام عقود مخفضة مع المنتجين ،ھذه العقود تنص على أن يتم إنتاج أدوية بأسماء مختلفة ونفس المادة
الفعالة ،ويرتبط ذلك بشركة التأمين الصحي التي يتبع لھا المريض.
وكي تحصل أيضًا على نفس الجودة الطبية بجانب الدواء معقول السعر ،يجب أال يشتمل الدواء على نفس المادة الفعالة ونفس الفعالية
فحسب ،بل يجب أن يتوفر بنفس حجم العبوة ونفس قالب الجرعات )كاألقراص أو الكبسوالت ً
مثال(.
إذا قام الطبيب بالتأشير على خانة البديل “ „aut idemالموجودة بوصفة الدواء ،فھذا يعني أن الطبيب يسمح فقط ألسباب طبية بضرورة
الحصول على دواء معين بناء على رؤيته .وبالتالي تحصل من الصيدالني على الدواء الموصوف بالضبط ،والذي يرى الطبيب أنه األنسب
للحالة المعنية!

الدواء المرغوب
إذا رأى الطبيب عدم وجود ضرورة طبية للتأشير على خانة البديل “ ،„aut idemيمكنك بدءًا من العام  2011الحصول من الصيدلية على
الدواء المرغوب بنفس المادة الفعالة الموصوفة .وعند الحصول على الدواء من الصيدلية ،يتعين عليك ً
أوال سداد سعر الدواء بالكامل داخل
الصيدلية .وتحصل على نسخة من الوصفة الطبية وإيصال بالمبلغ المدفوع لتحصيل الفاتورة من شركة التأمين الصحي الخاصة بك.
وبموجب نسخة الوصفة الطبية ،يمكنك استرجاع جزء من التكاليف لدى شركة التأمين الصحي الخاصة بك .وقد يكون المبلغ المسترد من
شركة التأمين الصحي الخاصة بك قليل ،وذلك بسبب احتمال اقتطاع الخصومات والمصاريف اإلدارية من شركة التأمين الصحي .وبذلك
يتعين عليك االستعالم لدى شركة التأمين الصحي عن المبالغ المستردة قبل طلب الحصول على الدواء المرغوب.
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