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ال يحق لك المطالبه بأي حقوق عند استخدام محتويات هذا
المنشور

تم إعداد المنشور بالتعاون مع Diabetes Huisartsen
) Advies Groep (DiHAGو Initiative Group
) Biosimilars Nederland (IBNو .Bureau Taal
الرسومات من .Len Munnik

نفس األنسولي  ،ولكن تكاليف أقل
تستخدم األنسولي ألنك مصاب بمرض السكري .يصنع
هذا األنسولي ف عدد من ر
الشكات المختلفه .تحتوي هذه
ي
المنتجات من األنسولي عىل نفس النوع من األنسولي
الصح تختار أحد هذه
وبنفس الجودة .رشكة تأمينك
ي
الصح هذا
المنتجات من األنسولي .تسدد رشكة التأمي
ي
ر
الت تحتوي عىل نفس
المنتج .لكن المنتجات األخرى ي
الصح تكاليفها.
األنسولي عادة ال تسدد رشكة التأمي
ي

المرجع
الدواء
ي
المرجع هو أول منتج يحتوي عىل هذا النوع من
الدواء
ي
ر
األنسولي .إذا طرحت الشكة المصنعة أنسولي جديد يف
السوق ،فلن ُيسمح للمصنعي اآلخرين بنسخ أو بيع هذا
ر
االختاع .و
نسم هذه حماية براءة
األنسولي لعدة سنوات.
ي
ر
ر
ر
الت كلفتها
هذا يسمح للشكة المصنعة باستداد األموال ي
لتطوير األنسولي.

عىل سبيل المثال

الدوا من عالمة تجارية اخرى
بمجرد طرح األنسولي يف السوق لعدد من السنوات،
ُيسمح للمصنعي اآلخرين بصنع و بيع أنسولي مماثل .
وه جيدة
تعمل هذه األنواع من األنسولي بالطريقة نفسها ي
وآمنة .لديهم فقط اسم عالمة تجارية وتغليف مختلفي .
نسم هذه األنواع من األنسولي من العالمات التجارية
ي
األخرى البدائل الحيوية ).(biosimilars

سوف تحصل عىل وصفة لألنسولي .تحتوي الوصفة عىل
اسم هذا األنسولي والقوة المناسبة وكيفية االستخدام .
مثال اما استخدام قلم أو حاويه .من الممكن ان يختار
الصيدالن من بي احد منتجي متماثلي عند تسليمه لك .
ي
المرجع او منتج من عالمه تجاريه
الدواء
بي
يختار
اما ان
ي
أخرى:
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ماذا تالحظ عند التحول إىل أنسولي
اخر؟
الصح الخاصة بك بتعويض
يمكن أن تقرر رشكة التأمي
ي
األنسولي من عالمة)ماركة( أخرى فقط .لذا يجب عليك
التبديل إىل العالمة التجارية األخرى .سوف ر
تتلق مساعدة
الصيدالن او من المعالج المختص بمرض السكري .
من
ي
بالنسبة لمعظم الناس ،هذا التبديل للدواء يتم بدون
مشاكل .األنسولي من العالمة التجارية األخرى يف الواقع
المرجع.
سيكون مطابقا للدواء
ي
انتبه:
ً
ً
تعط اهتماما إضافيا إذا ظهرت لك
 من المهم أن
ي
اعراض جانبية يف األسبوعي األولي من استبدال
الدواء.
 قد تحتاج إىل متابعة مستويات الجلوكوز يف الدم
بشكل متكرر.
 هل تالحظ أن التغيت يؤثر عىل مرض السكري
لديك؟ اتصل اذن بالمعالج المختص بمرض
السكري.
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هل يعمل قلم األنسولي بنفس
الطريقة؟
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ال يحق لك المطالبه بأي حقوق عند استخدام محتويات هذا
قد يعمل قلم األنسولي الخاص بعالمة تجارية أخرى بشكل
المنشور
ً
قليال عما تعودت عليه .لذلك سوف ر
تتلق تعليمات
مختلف
الستخدام قلم األنسولي الجديد ر
الصيدالن أو من
وشح من
ي
المعالج المختص بمرض السكري .هل ال تزال لديك أسئلة؟
اذن فيمكنك االتصال بهم.

هل ستختار الحصول عىل رعاية
صحية اقل كلفة؟
الصح إبقاء تكاليف الرعاية الصحية
تحاول رشكات التأمي
ي
يف متناول كل هولندي .تحقيقا لهذه الغاية ،ريتمون اتفاقيات
ً
مع ر
الشكات المصنعة حول سعر األدوية.
وبالتاىل أيضا حول
ي
سعر األنسولي.
كيف يحصل هذا؟

الصح سوى أحد
 لن تعوض رشكة التأمي
ي
ر
الت تحتوي عىل نفس األنسولي.
المنتجات ي
 تعقد رشكة التأمي الصح اتفاقيات مع ر
الشكة
ي
كاف من هذا
مخزون
المصنعة لضمان وجود
ي
األنسولي ً
دائما.
الصح عىل خصم عىل السعر
 تحصل رشكة التأمي
ي
من ر
الشكة المصنعة .هذا الخصم شي .ومع ذلك،
فإنه يقلل من تكاليف الرعاية الصحية.
 هذه االتفاقيات ستمنع من زيادة يف تكاليف التأمي
الصح
الصح الخاص بك .ولدى رشكة التأمي
ي
ي
المزيد من األموال المتبقية لعالجات أخرى باهظة
الثمن.
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التأميوزارة .VWS
الصحالمجلد
كة بدعم من
المجلد
هل IVM
قد أصدر الـ
تكاليف
هذا رش
تسدد
ي
ر
و جزء من مشوع الخطوة األوىل إلستخدام األنسولي.
األنسولي؟
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األنسولي هو جزء من الحزمة األساسية لكل شهادة
صح .ولكن هناك المزيد من المنتجات
(بوليصة) تأمي
ي
ر
ر
األنسولي.
التأمي
تحدد شكة
بأينفس
المطالبهعىل
لك تحتوي
الت
هذا
محتويات
استخدام
حقوق عند
يحق ي
الصح الخاصة بك المنتج الذي سيتم تعويضك عنه .هل
منشور ي
ً
ر
تختار منتجا آخر بنفس األنسولي؟ فقد ال تقوم شكة
الصح بتعويض هذا المنتج.
التأمي
ي
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المخاطرة الخاصة
ر
الصح الخاصة بك إن
عليك بالتأكد من ان شكة التأمي
ي
كان األنسولي يقع تحت المخاطرة الخاصة ام ال:
يعتتون األنسولي جزء
 بعض رشكات التأمي
الصح ر
ي
من المخاطرة الخاصة .وهذا يشمل العالمة
ر
يعت
الت تعينها رشكة التأمي
ي
الصح .و ي
التجارية ي
هذا ان عليك دفع جزء من المبلغ بنفسك اىل ان
تسدد مبلغ المخاطرة الخاصة.
الصح العالمة
تعتت عدد من رشكات التأمي
 ال ر
ي
ر
ر
الت اختارتها الشكة كجزء من مبلغ
التجارية ي
المخاطرة الخاصة.
ويعت ذلك انك سوف لن تدفع
ي
تكاليف هذا األنسولي بنفسك .ر
حت و إن لم
تستخدم بعض او كل المخاطرة الخاصة.

معلومات اضافية
 لألسئلة حول األنسولي ر
بالصيدالن
يرج االتصال
ي
أو بالمعالج المختص بمرض السكري.
 يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول
األنسولي عىل المواقع  www.apotheek.nlأو
.www.thuisarts.nl
 هل ترغب بمشاركة تجربتك مع األنسولي مع
مرض السكري اآلخرين؟ يمكن القيام بذلك عىل
.www.meldpuntmedicijnen.nl
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جواز األدوية
ستستخدم أنسولي بإسم عالمة تجارية مختلفة .هل من
الصيدالن
الصعب عليك تذكر هذا االسم؟ اطلب إذن من
ي
مجان لتلك لألدوية .هذا الجواز
الحصول عىل جواز
ي
سيفيدك عند مراجعتك المستشق أو إن كنت عىل سفر .و
ر
الت تستخدمها.
هذا يوفر لك وصف كامل لألدوية ي

Instituut Verantwoord
Medicijngebruik
Postbus 3089
3502 GB Utrecht
0888 800 400
info@ivm.nl
www.ivm.nl
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