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دارو با اثر یکسان ،اما ارزانتر
وقتی یک داروی تجویزشده را از داروخانه میخرید ،دارویی که دریافت میکنيد ممکن است در ظاهر متفاوت باشد و نام دیگری
نسبت به آنچه که پزشک در نسخه شما نوشته است داشته باشد .این به این دليل است که داروخانه میبایست ارزانترین جایگزین
آنچه که برایتان تجویز شده است را به شما ارائه دهد تا پول کمتری هزینه کنيد .این دارو ،همان تأثير را دارد ،فقط ارزانتر است.

نمونههای مختلف از یک داروی یکسان
ماده فعال دارو است که برای درمان یک بيماری خاص یا عالئم خاصی استفاده میشود .دارو همچنين حاوی
افزودنیهایی (مواد غيرفعال) است که به آن رنگ ،شکل و طعم میدهند .اگر نمونههای مختلفی از یک داروی یکسان
وجود داشته باشد ،ماده فعال هميشه در آنها یکسان است ،اما افزودنیها ممکن است یکسان نباشند.

به همان اندازه مؤثر و به همان اندازه بیخطر
چون نمونههای مختلف از یک دارو حاوی ماده فعال یکسان با دوز مشابه هستند ،تأثير درمانی یکسانی نيز دارند و
بنابراین برای عالئم و بيماریهای یکسانی مؤثر هستند.
تمام داروها پيش از آنکه بتوانند وارد بازار شوند توسط یک مقام نظارتی دارویی کامالً تست میشوند و موردتأیيد قرار
میگيرند .صرفنظر از نام ،قيمت ،شکل و طعم ،تمام آنها میبایست بهطور یکسان با استانداردهای اثربخشی ،ایمنی و
کيفيت مطابقت داشته باشند.
تمام داروها میتوانند سبب عوارض جانبی شوند .در بيشتر موارد ،عوارض جانبی توسط ماده فعال دارو ایجاد
میشود ،و بنابراین چه نمونه گران قيمت و چه نمونه ارزان قيمت از یک دارو را استفاده کنيد ،عوارض جانبی یکسانی
خواهيد داشت.
صرفنظر از اینکه چه دارویی مصرف میکنيد ،میتوانيد درباره عوارض جانبی آن در جزوهای که به همراه دارو در
بستهبندی قرار دارد مطالعه کنيد .همانطور که نام ،شکل و رنگ بين نمونههای مختلف از یک دارو متفاوت است،
توضيح عوارض جانبی در جزوه داخل بستهبندی نيز ممکن است متفاوت باشد.

چرا ارزانترین دارو به شما ارائه میشود؟
تمام داروخانهها در دانمارک موظفند تا ارزانترین نمونه از دارویی که پزشکتان برایتان تجویز کرده است را به شما
ارائه دهند.
وقتی یک شرکت دارویی داروی جدیدی را توليد میکند ،این دارو نمونه اصلی خوانده میشود ،و معموأل با یک حق
ثبت اختراع به مدت  ۱۰سال محفوظ است .در طول این زمان ،هيچ شرکت دیگری اجازه توليد این دارو و تالش برای
توليد دارویی مشابه با هزینه کمتر را ندارد .زمانی که حق ثبت اختراع منقضی شد ،سپس سایر شرکتها حق توليد این
دارو را به عنوان داروی بهاصطالح عمومی یا فقط عمومی دارند ،یعنی داروهایی که اثر درمانی مشابهی دارند و
بيماری یکسانی را درمان میکنند ،درست مانند داروی اصلی .وقتی چندین نمونه از یک داروی یکسان وجود دارد،
اصلی و عمومی -با یکدیگر وارد رقابت میشوند و قيمت دارو کاهش مییابد.
به این ترتيب ،شما و جامعه در زمينه دارو صرفهجویی میکنيد.

شما تصميم میگيرید که ارزانترین دارو را بخواهيد
داروخانه میبایست هميشه ارزانترین نمونه مشابه با داروی شما را ارائه دهد -مگر آنکه پزشکتان از داروخانه
خواسته باشد تا دقيقأ آنچه که در نسخه تجویز شده است را توزیع کند .زمانيکه داروخانه نمونهای ارزان از دارویتان را
ارائه میدهد هميشه میتوانيد نپذیرید .شما هستيد که تصميم میگيرید نمونه گران یا ارزانتر دارو را تهيه کنيد .هربار
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که برای گرفتن دارو به داروخانه میروید ممکن است ارزانترین نمونه تغيير کند .چون قيمتهای دارو هر دو هفته
تغيير میکنند.

توصيههای خوب برای مصرفکنندگان دارو





ماده فعال موجود در دارویتان را بهخاطر یسپارید .اگر در مورد آن مطمئن نيستيد ،از پزشکتان یا یک
داروساز سؤال کنيد.
برچسب را از روی بستهبندی برندارید .ماده فعال موجود در دارویتان روی برچسب نوشته شده است.
اگر مبتال به آلرژی هستيد ،هميشه این را به پزشکتان بگویيد.

اگر در مورد نحوه مصرف دارو مطمئن نيستيد ،هميشه از پزشکتان یا داروساز سؤال کنيد.
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