Thông báo của AOK

Các hợp đồng dược phẩm
CÙNG CHẤT LƯỢNG- RẺ HƠN VỀ GIÁ THÀNH
Kính gửi các Hội viên của hãng bảo hiểm AOK,
Để có nhiều tiền hơn cho việc chăm sóc sức
khỏe, hãng bảo hiểm AOK đã kí hợp đồng giảm
giá với các nhà sản xuất dược phẩm. Qua đó,
việc cung cấp các dược phẩm không hề giảm
chất lượng mà lại rẻ hơn nhiều mà tất cả các
Hội viên của Hãng bảo hiểm AOK đều được
hưởng trực tiếp sự ưu việt này.
Các hợp đồng dược phẩm này nhằm vào những
dược liệu quan trọng thường được kê đơn, trong
đó kể cả các loại chống tăng huyết áp hoặc tiểu
đường. Việc mà các Hội viên không phải lúc nào
cửa hàng dược phẩm cũng đưa cho mình loại
thuốc như trong đơn không còn phải là điều xa lạ
nữa. Kể từ vài năm nay, các cửa hàng dược phẩm
cũng có nghĩa vụ phải hòa mình vào nền kinh tế
thương mại. Họ phải giao cho khách hàng một
trong ba loại thuôc rẻ nhất nếu như bác sĩ không ghi
trong đơn là không được đổi sang loại thuốc khác.
Tất nhiên các Hội viên của AOK sẽ được cấp phát
các dược phẩm có chất lượng cao. Khi lựa chọn
nhà sản xuất thì AOK đặc biệt chú ý đến chất lượng,
tiềm năng dược liệu và độ tin cậy
của đối tác.

Loại Thuốc khác, nhưng cùng một tác dụng
Các hợp đồng dược phẩm của AOK chủ yếu nhằm vào tính đồng
nhất. Đó là những sản phẩm sao chép mà sau khi việc bảo vệ
bản quyền của loại thuốc đó hết hạn thì các Hãng dược liệu được
phép sản xuất. Cũng như tất cả các loại dược phẩm mới, loại sản
phẩm sao chép này cũng phải qua kiểm quyệt của cơ quan cho
phép và nằm trong khuôn khổ của Luật dược phẩm có tiêu chuẩn
cao.
Loại dược liệu này có thành phần giống hệt như loại chính hiệu.
Có nghĩa là các Hội viên sẽ nhận được tại các hiệu thuốc loại
dược phẩm có cùng tác dụng, cùng độ mạnh như loại thuốc mà
bác sĩ kê trong đơn. Cái khác là loại thuốc đó do một Hãng khác
sản xuất. Chình vì vậy mà phần lớn về hình thức và bao bì nhìn
cũng khác.

Bác sĩ của Hội viên là người có lời phán quyết
cuối cùng.
Việc tự chọn phương pháp điều trị của bác sĩ cũng sẽ không bị
hạn chế bởi các hợp đồng giảm giá. Bác sĩ sẽ quyết định loại
thuốc nào phù hợp cho bạn. Trong đơn kê thuốc của bác sĩ có
ghi rõ loại thuốc và tác dụng của nó. Nếu như bác sĩ không ấn
định loại thuốc nào thì hiệu thuốc sẽ đưa cho bạn loại thuốc của
nhà sản xuất mà AOK đã kí hợp đồng.
Các dược sĩ sẽ biết được loại thuốc nào nằm trong quy định giảm
giá. Nếu loại thuốc đó không có sẵn ở cửa hàng thì hiệu thuốc
có trách nhiệm phải mua ngay ở nơi khác cho bạn. Nếu như ở
những nơi khác không còn nữa thì bạn sẽ nhận được loại thuốc
khác có cùng tác dụng và AOK sẽ chịu các khoản chi phí cho
bạn.

Khi bạn muốn hỏi gì thêm ?

Thì liên hệ với các chi nhánh của
AOK, ở đó người ta sẽ giúp bạn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm
thông tin về danh sách các loại
thuốc hiện thời được cập nhật
trong các hợp đồng giảm giá thì
có thể tìm theo địa chỉ Internet:
www.aok.de/arznei
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