Sayın AOK-Sigortalıları,

Başka ilaç, aynı etken madde

tıbbi bakım için daha fazla paranın mevcut
olmasının sağlanması için AOK ilaç imalatçıları
ile sözleşmeler yapmıştır. Böylelikle kalite kaybı
olmadan ilaçların temininde önemli derecede bir
ucuzlama elde edilmektedir. Bundan bütün
AOK-Sigortalıları doğrudan faydalanmaktadır.

AOK’nın ilaç sözleşmeleri özellikle piyasada bulunan jenerik (eşdeğer) ilaçları
içermektedir. Bunlar orijinal ilaçların patent koruma süreleri bittikten sonra
başka ilaç imalatçıları tarafından aynısının üretilmesine müsaade edilen
ürünlerdir. Diğer bütün yeni ilaçlar gibi piyasada bulunan eşdeğer ilaçlar da
ruhsat verilmeden önce denetlenilir ve ilaç yasasının yüksek standartlarına
tabi tutulmaktadır.

İlaç sözleşmeleri, yüksek tansiyon veya şeker hastalığı gibi
sıkça reçete olarak yazılan önemli ilaçları kapsamaktadır.
Eczaneden her zaman aynı ilacın alınamadığı yeni bir durum
değil. Bir kaç seneden beri eczacılarda ekonomik olarak
hareket etmek mecburiyetindedirler. Eğer doktor tarafından
ilacın değiştirilmemesi kesin olarak belirtlenmemiş ise,
eczacılar en uygun üç ilaçdan birini vermek zorundadırlar.
AOK-Sigortalıları için tabii ki yüksek kaliteli ilaçlar temin
edilmektedir. İlaç imalatçılarının seçiminde AOK bilhassa
ilaçların kalitesine ve mevcut bulunmasına ve de sözleşme
taraftarlarının güvenilirliğine çok dikkat etmektedir.

Bu şekildeki bir ilacın bileşimleri orijinalinin aynısıdır. Yani: Eczaneden daima
doktorunuzun size yazmış olduğu ilacın tam olarak aynı etken maddesi içeren
ve etki derecesi aynısı olan başka bir ilaç almaktasınız. Bu ilaç sadece başka
bir imalatçı tarafından üretilmiştir. Bu nedenle ilacın ambalajı ve ilacın kendisi
ekseri farklı görünmektedir.

Son söz doktorunuzundur
Doktorunuzun tedavi hürriyeti ilaç sözleşmeleri ile kısıtlanmamaktadır. Sizin
için hangi ilacın doğru olduğuna doktorunuz karar vermektedir. Doktorunuzun
vermiş olduğu reçetenin üzerinde bir etken maddesi veya belirli bir ilaç
yazılmıştır. Eğer doktorunuz ilaç değiştirilmesini kabul etmiş ise size
eczaneden AOK'nın sözleşme yapmış olduğu bir üreticinin ilacı verilecektir.
Eczacılar hangi ilaçların indirim düzenlemesi kapsamında olduğunu
bilmektedirler. Herhangi bir ilaç beklenmedik bir şekilde eczanede mevcut
olmadığı takdirde, eczacınız bu ilacı en çabuk bir şekilde temin edecektir.
Eğer bu durum mümkün değil ise, etken maddesi aynı olan başka bir ilaç size
verilecektir. Bunun masrafları AOK tarafından karşılanmaktadır.

Başka sorunuz var mı?
AOK şubelerinde size severek yardımcı
olunmaktadır. Daha fazla bilgi ve AOK ilaç
sözleşmelerinin kapsamına giren ilaçların
güncel listesi aşağıdaki İnternet adresinde
bulunmaktadır:
www.aok.de/arznei
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