Kuidas ravimite eest vähem maksta?
Tänapäeval on ravimid väga kallid. Soodusravimite omaosaluse
vähendamine on haigekassa lähiaastate prioriteet. Peame oluliseks, et
ravimi patsiendi poolt tasutav summa ehk omaosalus ei oleks takistuseks
vajaliku ravimi kasutamisel. Omaosaluse vähendamisel on oluline
patsientide teadlikkus oma õigustest soodusravimite ostmisel.
Vahe on ravimi hinnas
Mari põeb kõrgvererõhutõbe ja peab seetõttu tarvitama regulaarselt
mitmeid ravimeid. Aastaid võttis ta originaalravimit Norvasc 10 mg üks kord
päevas. Ühes pakis oli 30 tabletti, mida jätkus 30 päevaks. Ravimi hind
15,04 eurot. Haigekassa küll kompenseeris ravimi piirhinnast 90%, kuid
sellest hoolimata pidi Mari maksma iga kord apteegis 13,48 eurot. Nüüd
kirjutas perearst Marile toimeainepõhise retsepti. Mari valis apteegis kõige
odavama ravimi, mille hind on 2,90 eurot. Nüüd maksab Mari apteegis vaid
1,43 eurot. Nii hoiab Mari ühes kuus raha kokku 12,05 eurot.
Mis on toimeainepõhine ravim?
Ravim koosneb toimeaine(te)st ja abiainetest. Toimeaine ravib või
leevendab haigust, seevastu abiained on ravimis vajalikud selleks, et
toimeaine oleks manustatav soovitud kujul (nt tabletina, salvina,
aerosoolina).
Geneeriline ravim on originaalravimiga sama toimeainet sisaldav ravim.
See on mõeldud samade haigusseisundite raviks ning on sama tõhus,
ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim.
Originaalravim ja geneeriline ravim
Originaalravim on esimesena leiutatud ja kasutusele võetud uut toimeainet
sisaldav ravim. Tootja on selle uue ravimi osas läbi viinud kõik vajalikud
uuringud ja kliinilised katsetused ning seetõttu on ka ravim kallim.
Enamasti on see ravim patenteeritud. Pärast patendiaja lõppu (tavaliselt 6–
20 aasta pärast) võivad ka teised firmad hakata seda sama toimeainega
ravimit tootma. Ning neid ravimeid nimetatakse geneerilisteks ravimiteks.
Geneeriline ravim on ohutu
Geneerilise ravimi tootja peab tõestama, et ravim sisaldab sama toimeainet
täpselt samas koguses kui originaalravim ning see avaldab organismis
samasugust mõju kui originaalravim.
Samuti peab geneerilise ravimi tootja tõestama, et ravimi tootmisprotsess
vastab kehtestatud nõuetele. Geneeriline ravim võib erineda
originaalravimist abiainete osas ja ravimi välimuse osas, kuid ei tohi
erineda toime tõhususe, kvaliteedi ja ohutuse osas.
Eesti apteekides turustatakse ainult selliseid ravimeid, mis on läbinud
Ravimiameti range kontrolli.

Toimeainepõhise retsepti alusel saab valida taskukohaseima hinnaga
ravimi
Ravimit määrates kirjutab arst retseptile üldjuhul ravimi toimeaine.
Kui Eestis on müügil mitu sama toimeainet sisaldavat ravimit, siis pakub
apteeker erineva hinnaga preparaate ostjale valida. Nii on ostjal võimalik
valida taskukohaseima hinnaga ravim.
Täna on kindlustatu omaosalus 6,41 eurot ühe retsepti kohta. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga on omaosalus vähenenud 4%.
Kindlasti on seda mõjutanud asjaolu, et toimeainepõhiste retseptide
osakaal on originaalravimitele kirjutatud retseptidega võrreldes möödunud
aastaga kasvanud ligi 10%. Toimeainepõhine retsept võimaldab patsiendil
teha apteegis kallimate originaalravimitega võrreldes soodsamaid valikuid.
Parima valiku tegemisel abistavad Teid arst ja apteeker.
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