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Aynı etkiye sahip ve daha ucuz ilaç
Eczanenizden reçeteli bir ilaç aldığınızda eczacınızın verdiği ilaç farklı bir görünüme ve doktorunuzun
reçeteye yazdığından farklı bir ada sahip olabilir. Bunun nedeni, tasarruf edebilmeniz için eczacınızın
en ucuz alternatifi teklif etmek zorunda olmasıdır. İlaç aynı etkiye sahip ancak daha ucuzdur.

Aynı ilacın farklı eşdeğerleri
Belirli rahatsızlık veya semptomların tedavisinde kullanılan madde, ilacın etkin maddesidir. İlaç aynı
zamanda ilaca renk, şekil ve tat kazandıran yardımcı maddeler de (etkin olmayan bileşenler) içerir.
Aynı ilacın farklı eşdeğerleri varsa etkin maddeler her zaman aynı kalır ancak yardımcı maddeler farklı
olabilir.

Etkililik ve güvenlilik açısından aynı
Aynı ilacın farklı eşdeğerleri aynı etkin maddeyi aynı dozda içerdiğinden tedavi edici etki aynı olur ve
bu sayede ilaç aynı semptomlar ve hastalık üzerinde etkili olur.
Tüm ilaçlar, pazarlanmadan önce detaylı olarak test edilir ve ruhsatlandırma makamı tarafından
onaylanır. Ad, fiyat, şekil ve tattan bağımsız olarak hepsi aynı etkililik, güvenlilik ve kalite standartlarını
karşılamalıdır.
Tüm ilaçlar yan etkilere sahip olabilir. Çoğu durumda yan etkiler ilacın etkin maddesinden kaynaklanır;
bu nedenle aynı ilacın pahalı ya da ucuz eşdeğerini kullanmanızdan bağımsız olarak aynı yan etkilere
maruz kalabilirsiniz.
Hangi ilacı kullanırsanız kullanın, ilaçla birlikte gelen prospektüste yan etkiler hakkında bilgiler
bulabilirsiniz. Aynı ilacın farklı eşdeğerleri arasında ad, şekil ve renk farklılıkları olabileceği gibi
prospektüslerdeki yan etkilerin açıklamaları da farklılık gösterebilir.

Neden en ucuz ilaç teklif ediliyor?
Danimarka’daki tüm eczaneler, doktorunuz tarafından yazılan ilacın en ucuz eşdeğerini teklif etmekle
yükümlüdür.
Bir ilaç firması yeni bir ilaç geliştirdiğinde söz konusu ilaç orijinal ilaç olarak adlandırılır ve genellikle 10
yıl boyunca patentle korunur. Bu süre zarfında başka hiçbir şirketin ilacı imal etmesine ve aynı ilacı
daha düşük maliyetle üretmeye çalışmasına izin verilmez. Patent süresinin sonunda diğer şirketler söz
konusu ilacı jenerik ilaç veya basitçe jenerik sıfatıyla üretme hakkına sahip olurlar. Jenerik ilaçlar
orijinal ilaçla aynı tedavi edici etkiye sahip olup aynı hastalığı tedavi eder. Aynı ilacın birden çok
eşdeğeri olduğunda (orijinal ilaç ve jenerik ilaçlar) ilaçlar birbiriyle rekabet eder ve ilacın fiyatı düşer.
Böylece hem siz hem de toplum ilaç için daha düşük bir ücret ödersiniz.

En ucuz ilacı isteyip istemediğinize kendiniz karar verirsiniz
Doktorunuz tarafından eczaneye tam olarak reçetede yazılan ilacın tedarik edilmesi talimatı
verilmediği müddetçe eczane her zaman ilacın en ucuz alternatifini teklif etmelidir. Eczane, ilacın daha
ucuz bir eşdeğerini teklif ettiğinde dilerseniz teklifi reddedebilirsiniz. İlacın pahalı eşdeğerini mi yoksa
ucuz eşdeğerini mi istediğinize siz karar verirsiniz. İlaç almak için eczaneye her gittiğinizde ilacın farklı
bir eşdeğeri en ucuz alternatif olabilir. Bunun nedeni ilaç fiyatlarının iki haftada bir değişmesidir.
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İlaç kullanıcıları için faydalı tavsiyeler





İlacınızın etkin maddesini ezberleyin. Etkin maddenin ne olduğundan emin değilseniz
doktorunuza veya eczacınıza danışın.
Etiketi ambalajdan çıkarmayın. İlaçta hangi etkin maddenin bulunduğu etikette belirtilir.

Alerjiniz varsa doktorunuzu bu konuda mutlaka bilgilendirin.
İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz eczacınıza veya doktorunuza sorun.
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