Så här köper du läkemedel i Finland
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Det här sammandraget är skrivet för flyktingar och asylsökande
som inte har en finsk personbeteckning
Var kan du köpa läkemedel?
I Finland får man läkemedel bara på apotek.
Läkemedel är receptläkemedel och egenvårdsläkemedel.
Receptläkemedel är mediciner som en läkare förskriver med recept.
Receptläkemedel får du på apoteket bara om du visar upp
den patientanvisning som läkaren gett på papper.
Ibland behöver du inte betala ett receptläkemedel själv,
utan betalaren kan till exempel vara staten.
Om du till exempel bor på en mottagningscentral kan du vid behov
få en betalningsförbindelse för receptläkemedel.
När du köper egenvårdsläkemedel behöver du inte recept.
Egenvårdsläkemedel får du bara köpa på apotek.
De säljs inte i vanliga affärer.
Egenvårdsläkemedel kan vara vissa värkmediciner och läkande salvor.
På apoteket får du också vårdtillbehör, till exempel förbandsmaterial
och febertermometrar.
Egenvårdsläkemedel och vårdtillbehör måste du betala själv.

Om du uträttar ärenden för någon annan?
En annan person kan ta ut receptläkemedel
på apoteket för din räkning.
Den andra personen ska då ha med sig
din patientanvisning på papper.
Ifall du uträttar ärenden för någon annan
ska du intyga din identitet.

På apoteket får du råd om hur läkemedlen
ska användas
På apoteket får du råd om hur läkemedlen och vårdtillbehören
ska användas.
Bruksanvisningen för egenvårdsläkemedel finns i förpackningen.
På ett receptläkemedel är läkarens anvisning om hur läkemedlet
ska användas fäst med en klisterlapp.

Vad betyder utbyte av läkemedel?
På apoteket berättar man för dig om det finns ett likadant
receptläkemedel av en annan tillverkare som är billigare.
Du får det här läkemedlet på apoteket ifall läkaren inte har
förbjudit utbyte.
Ett likadant läkemedel av en annan tillverkare innehåller
lika stor mängd av samma verksamma läkemedelssubstans.
Det är tryggt att byta läkemedel.
En läkemedelsbehandling lyckas bäst
när du förstår vad den går ut på.
Var inte rädd att fråga din läkare och på apoteket.

