Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους
ασθενείς – Το πεδίο Aut idem στη
συνταγογράφηση ταμείου
Αξιότιμη ασθενή, αξιότιμε ασθενή,
Για πολλά φαρμακευτικά προϊόντα, υπάρχουν φάρμακα από διαφορετικούς κατασκευαστές, τα οποία ενδέχεται
να περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, αλλά να έχουν διαφορετικά ονόματα. Ο γιατρός σας εκδίδει μια
συνταγογράφηση, γράφει το όνομα του φαρμακευτικού προϊόντος ή μόνο το όνομα της δραστικής ουσίας. Σε
κάθε συνταγογράφηση υπάρχει το πεδίο Aut idem. Ο όρος «aut idem» είναι ένας λατινικός τεχνικός όρος και
σημαίνει «ή το ίδιο».
Ο γιατρός σας στη συνταγογράφηση του φαρμακευτικού προϊόντος σας δεν έχει σημειώσει με
ένα σταυρό στο πεδίο «aut idem». Ο γιατρός θεωρεί ένα φάρμακο με δραστική ουσία εξίσου
χρήσιμο και έτσι επιτρέπει στον φαρμακοποιό να σας χορηγήσει ένα φάρμακο με την ίδια
δραστική ουσία, αλλά ενδεχομένως με διαφορετικό όνομα, το οποίο όμως είναι οικονομικότερο.
Ο σκοπός είναι να εξοικονομηθεί με τον τρόπο αυτό κόστος στον τομέα της υγείας, καθώς υπάρχουν εν μέρει
σημαντικές διαφορές τιμών μεταξύ των κατασκευαστών και των μεμονωμένων φαρμάκων. Τα ταμεία
υγειονομικής ασφάλισης συνάπτουν συμφωνίες έκπτωσης με μεμονωμένους κατασκευαστές, έτσι ώστε τα
ονόματα ενός φαρμάκου με την ίδια δραστική ουσία να ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το ταμείο
υγειονομικής ασφάλισης, στο οποίο είστε ασφαλισμένος.
Για να έχετε την ίδια ιατρική ποιότητα ακόμα και σε ένα οικονομικό φάρμακο, το φάρμακο πρέπει όχι μόνο να
περιέχει την ίδια δραστική ουσία και δραστικότητα, αλλά και να είναι συγκρίσιμο ως προς το μέγεθος
συσκευασίας και τη φαρμακοτεχνική μορφή (όπως δισκία ή κάψουλες).
Ο γιατρός σας έχει σημειώσει με έναν σταυρό το πεδίο «aut idem» στη συνταγογράφηση του
φαρμακευτικού προϊόντος σας, κάτι το οποίο ο γιατρός επιτρέπεται να κάνει μόνο σε ιατρικά
αιτιολογημένες μεμονωμένες περιπτώσεις, εάν κατά την άποψή του πρέπει να πάρετε ένα
συγκεκριμένο φάρμακο. Θα λάβετε τότε από τον φαρμακοποιό ακριβώς το συνταγογραφημένο
φάρμακο, το οποίο ο ιατρός θεωρεί ιατρικά χρήσιμο!

Επιθυμητό φάρμακο
Εάν ο γιατρός δεν βλέπει καμία ιατρική ανάγκη να σημειώσει με σταυρό το πεδίο «aut idem», τότε από τις αρχές
του 2011 έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να λάβετε το επιθυμητό φάρμακο με τη συνταγογραφούμενη δραστική
ουσία στο φαρμακείο. Ωστόσο, κατά την παραλαβή του φαρμάκου από το φαρμακείο, πρέπει πρώτα να
πληρώσετε την πλήρη τιμή πώλησης φαρμακείου. Θα λάβετε ένα αντίγραφο της συνταγογράφησης όπως και μια
απόδειξη πληρωμής για την εκκαθάριση του ταμείου υγειονομικής ασφάλισής σας.
Με αυτό το αντίγραφο συνταγογράφησης μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή μέρους του κόστους από το
ταμείο υγειονομικής ασφάλισής σας. Είναι πιθανό, το ποσό επιστροφής του ταμείου υγειονομικής ασφάλισης να
είναι χαμηλό, καθώς οι εκπτώσεις και τα διοικητικά έξοδα μπορούν να αφαιρεθούν από το ταμείο υγειονομικής
ασφάλισης. Θα πρέπει να ενημερωθείτε στο ταμείο υγειονομικής ασφάλισής σας σχετικά με τα ποσά
επιστροφής πριν αποφασίσετε να επιλέξετε ένα επιθυμητό φάρμακο.
Aut-idem-Feld – Sprache Griechisch
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