JAUNA KĀRTĪBA KOMPENSĒJAMO
ZĀĻU RECEPŠU IZRAKSTĪŠANĀ
Uzzini, kā rīkoties un nepārmaksāt par zālēm!
Latvijas iedzīvotāji katru gadu pārmaksā 25 miljonus eiro, jo
nopērk dārgākas kompensējamās zāles, lai gan ir pieejamas
tādas pašas iedarbības zāles ar zemāku cenu.
Lai pacienti maksātu mazāk, no šī gada 1. aprīļa Latvijā ārsti
kompensējamo zāļu receptē norādīs tikai zāļu aktīvo vielu, nevis
zāļu nosaukumu. Aktīvā viela ir ikvienu zāļu galvenā ārstējošā
viela. Palīgvielas veido zāļu formu, krāsu, garšu u. c. īpašības.
Savukārt aptiekā no zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību
pacientiem izsniegs zāles ar zemāko cenu.
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Līdzīga kārtība ir arī citās Eiropas Savienības valstīs, tostarp
Lietuvā un Igaunijā.

No zālēm ar vienādu aktīvo
vielu un iedarbību valsts
apmaksā (kompensē) tās,
kurām ir zemākā cena.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1./16/I/001)

SARUNĀ AR ĀRSTU IZLEM

lietosi valsts kompensējamās zāles →
ārsts izrakstīs kompensējamo zāļu
recepti, norādot aktīvo vielu,

Ja vēlāk tomēr pārdomāsi un aptiekā
vēlēsies pirkt dārgākas zāles, Tev
būs jādodas vēlreiz pie ārsta, lai
saņemtu recepti citu zāļu iegādei par
pilnu cenu.

vai

izvēlēsies lietot konkrēta ražotāja
zāles → ārsts izrakstīs kompensējamo
zāļu recepti tikai gadījumā, ja būs
medicīnisks pamatojums konkrēta
nosaukuma zāļu lietošanai.
Piemēram, no citām zālēm pacientam
ir bijušas blaknes vai ir alerģija pret
kādu no zāļu palīgvielām.
Pārējos gadījumos ārsts izrakstīs
parasto recepti un zāles būs jāpērk par
saviem līdzekļiem – samaksājot pilnu
cenu. Piemaksāt par dārgākām valsts
kompensējamām
zālēm
aptiekā
turpmāk vairs nevarēs.

APTIEKĀ
Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību var būt dažādi ražotāji,
nosaukumi, izskats (krāsa, forma vai iepakojums), tādēļ tās var atšķirties no
iepriekš lietotajām.

Ja aptiekā šobrīd nav pieejamas izrakstītās kompensējamās zāles:
• farmaceits tās Tev var pasūtīt;
• ja zāles ir nepieciešamas uzreiz – piezvani uz citu aptieku vai vērsies tajā.

Uzticies savam ārstam – viņš izraksta Tev piemērotākās zāles!
Ja Tev rodas jautājumi, noteikti uzdod tos ārstam vai farmaceitam!
Vairāk lasi: www.esparveselibu.lv

