Ravimihüvitised ja asjaajamine apteegis
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Kokkuvõte juhendist „Ohutu medikamentravi juhend“
Kust ma saan ravimeid osta?

Kas ma pean kõigi ravimite eest ise maksma?

Soomes saab ravimeid ainult apteegist.
Apteegist saab retseptiravimeid,
mille arst on välja kirjutanud.
Apteegist saab ka käsimüügiravimeid
ja hooldustarbeid.

Soomes ei pea te üldiselt arsti välja kirjutatud ravimi eest
täit hinda maksma.
Kela maksab arsti retseptiga määratud
ravimite eest hüvitist.
Kela hüvitise saate üldjuhul juba apteegis.
Kõiki ravimeid Kela ei hüvita.

Apteegis antakse nõu, kuidas
ravimeid ja hooldustarbeid kasutada.
Teine inimene võib teie eest apteegist ravimeid osta.
Teise nimel saab ostu sooritada, kui tal
on kaasas teie patsiendijuhend (paberil) või Kela kaart.
Kui käisite arstil,
andis ta teile patsiendijuhendi.
Käsimüügiravimi kasutusjuhend on pakendis.
Retseptiravimile on kleebitud juhend,
kus on kirjas, kuidas arst käskis ravimit võtta.

Ravim võib olla põhi- või erihüvitisega.
Ravimihüvitistega on seotud ka
50-eurone omaosalus,
mis tuleb igal aastal ise maksta.
Omaosalus
ei puuduta alla 19-aastaseid lapsi.
Kui tarvitate palju hüvitatavaid ravimeid,
võib omaosalus ületada
aastas ravimihüvitise piirmäära,
mis on umbes 600 eurot.
Ravimihüvitise piirmäär on maksimaalne summa,
mille te peate aastas ravimite eest maksma.
Seejärel maksate hüvitatava ravimi eest
aasta lõpuni vaid 2,50 eurot.
Ravimihüvitiste kohta saate küsida lisateavet apteegist.
Võtke apteeki kaasa oma Kela kaart
või patsiendijuhend (paberil).

Kui sageli saab apteegist hüvitatavaid
ravimeid osta?
Apteegist saate ühekorraga
kuni 3 kuu ravimid.
See tähendab 90 päeva ravi.
Ravimi annustamisjuhendi põhjal arvutatakse välja,
kui mitu ravimipakendit Kela korraga hüvitab
Hüvitist saate kasutada uuesti alles seejärel,
kui olete eelmisel korral
ostetud ravimpreparaadi peaaegu lõpuni tarvitanud.

Mida tähendab ravimi asendamine?
Apteegil on kohustus öelda,
kui neil on ravimist
teise tootja samaväärne ravim,
mis on odavam.
Soovi korral võite osta selle ravimi.
Nii on teile soodsam.
Kui te ei soovi ravimit asendada, peate ise
ravimi kallima preparaadi hinnaerinevuse kinni maksma.
Ka arst võib ravimi asendamise keelata.
Sel juhul saate hüvitist ravimi täishinna eest.
Ravimi asendamine on ohutu.
Teise tootja samaväärne ravim
sisaldab sama suurt kogust
sama toimeainet.

Mis on Omakanta?
Omakanta on kodanike veebiteenus.
Sealt saab soome ja rootsi keeles teada,
milliseid andmeid on tervishoiuteenuse osutajad
teie ja teie ravimite kohta salvestanud.
Teenust saate kasutada Kanta-teenuste veebilehe kaudu
ja aadressil omakanta.fi.

Lisalugemist:
Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon (soome keeles)

