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دڵنیاییەکی بێهاوتا
هەمو ئەوانەی دەرمانیان لە جاودێری نەخۆشی وەرگرتوە ،بەشدارییان لە ئەزمووندا کردوە یاخود دەرمانیان کڕیوە کە
الی ketopaی سوید ەوە فرۆشراون،وە پێیوایە  ،یاخود لە فرۆشگەیەک کە مۆڵەتپێدراوە بۆ فرۆشتنی دەرمان بە
ڕەچەتە لەالیەن کۆمپانیای دەرمان  FLL epivrep BAکە بەستراونەتەوە بە دەرمانەکە زیانی پێگەیاندوە ،مافی
ئەوەی هەیە کە هەڵسەنگاندنێکی بێ الیەنی بۆ بکرێت .ئەوەی کە الی دڵنیایی داوودەرمان تاووتوێ بکرێت ،خێراترین
وە ئاسانترین ڕێگایە بۆ قەرەبو وەرگرن لەکاتی زیان پێگەیشتن بە دەرمان .دەرفەتی ئەوەش هەیە کە بابەتەکەت الی
دادگا تاووتوێ بکرێت ،بەاڵم ئەو دەمای داوای بەڵگەهێنانەوە گەورەترە.

وي؟ 
کاتً 
بووئً 

وتهقً 
ري

کاویوًخۆشکً


شێوازي
کاملً

مدڵىییاییً


ئً
ئًگًر ئیوي تووضی وًخۆضیًک بوون کً بً دڵىیبیی کی زۆريويٌ ،ۆکبی ئًووًخۆضیً لًبًکبرٌئىبوی ديوایًک ديازاته و
ئًو ئبسًواري تًویطیییً بۆ پسیطکًکبن پیص بێىی وبکرێت ،ئیىجب دڵىیبیی زیبوًکًتبن قًريبو ئًکبتًوي.

وًخۆضیًکً ئًبیت لً وًخۆضیً سًريتبییً کً تبن کً لێ ريوج ئًکیطه ،رضت تر بێت.
ئًم دڵىیبیی یً وًخۆش کًوته بًٌۆی چبريسًرکردوی سروضتی یب خۆ ديرمبوی قًريبو وبکبتًوي .قًريبو کردوًوي کً
وًخۆضیً ڕيواویًکبن وبکریتًبر مًگًر ئًويی کً روون بێتًوي کً ئًو وًخۆضیً ٌۆکبرێکی فیسیبیی بێت.
ئًگًر سًببريت بً قًريبو کردوًويی وًخۆضیًک گۆمبوتبن ًٌیً ،ببضتريکً ًٌر بۆ تبقی کردوًويی ببرودۆخی خۆتبن
سًببريت بً دڵىیبیی ،داواکبریًک بىێرن بۆ دڵىیبیی.

کڕاپۆرتبکًم؟ 

ویشتیدي 
وایً


تواومتً
چًشێوازێکئً
مهبً 

فۆرمیک بۆ داخۆازی تبوان لً کۆمپبویب دڵىیبیی  ABبۆ زیبوً تًویطتیًکبن ئبمبدي ،کراوي ئم فورمً بۆ ًٌر کًسێک
بًزمبوی خوی وووسراوي ببضتر ئًويیًکً خۆتبن ئًم فورمً پڕبکًوًوي بًاڵم ئًتواوه لً ئبمۆژیبریک ،کبروبسێکی ئیذاريی
ئببووری ،ڕیکخراويی پطتگیری لً وًخۆضًکبن یبن ضوێىبویکی دیکً بۆ پڕکردوًويی فۆرمًکً پرسیبر بکًن.
)SLF (Svenska Läkemedelsförsäkringen
Box 17608
118 92 Stockholm
Tel. 08-462 37 00

لً دوای ئًويی کً داخوازیًکًتبن بًتًواوی پڕ کرديوي و واژووتبن کرد ،لًگًڵی دا و بً ضێوازێکی ٌبوکبت زيرامًوذی
خۆتبن بۆ پێ داوی بریکبرێتی بً کۆمپبویبی دڵىیبیی بۆ کۆ کردوًوي و تبوتۆ کردوًويی زاویبرییً پسیطکییًکبوتبن لً
وًخۆضخبوًکبن بۆ دابیه کردوی ورخی قًريبوو کردوًوي ،ديربڕیًوي .ضکبیًتکردن لً زیبوپێگًیطته دەوێردرێت بۆ


وي؟ 
بێتً 
وایًکروونئً 
واریدي 


چۆنورخیزیاویئاسً
لً ديوای ئًويی کً ئێوي فۆرمی داواکبری قًريبو کردوًويتبن پڕ کرديوي ،ئًم داواکبرییً بًديستی رێکخراويی
داواکبرییًکبن تبوتۆ ديکرێتًوي و بًڵگًوبمًیًک پیتبن ئًدرێت کً ویطبن تًدات داواکبریًکًتبن لً کبتی تبوتۆ
کردوًويدایًًٌ .رويٌب ریکخراويی داواکبرییً کً پیوستی بً تۆمبری پسئیطکی ،برواوبمًی لًکبر کًوته و وتبری
پسیطکًکبوً.
پرۆسًی (ضیوازی) دابیه کردن و تًرخبن کردوی ورخی قًريبوو کردوًوي بً ئبمۆژیبری ضبريزاکبوی بًضی ديوا و
ديرمبن بًرێوي ديچیت.
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لً دوای ئًويی کً پرۆسًی دابیه کردوی ورخ کۆتبیی ٌبت ،سًببريت بً ئًويی کً ئێوي ئًتواوه لً قًريبوو کردوًويکً
کًڵک ويرگرن یب وً ،ئبگبدار ئًبىًوي.

لً دوای ئًم بڕیبريدا ،دابیه کردی ورخی قًريبوو کردوًوي کوتبیی ٌبتووي .ئًم کبري سبتً بً گوێريی یبسب گطتیًکبوی
مبدديی بًر پرسیبرئێتی یبسبیی کً مًبًستی لًسًر دڵىیب بوون لً گًڕاوًويی ببرودۆخی ئببووری زیبن لێ کراو بۆ سًر
ببرودۆخی پًیص لً تووش بوون بً زیبن کً یً ،دابیه کراوي.


ودئًخائیىیت؟ 
چً 
مپروسً 


ئً
پروژيکً بً گویريی رێژيیًکی وبويوذی وسدیکًی چوار مبوگ ،لً ئًو روژيوي کً داواکبرییً کً پڕ ديکًوًوي ًٌتبکو ئًو
رۆژي کً بڕیبری قًريبو کردوًويتبن پی ئًدریت ،ئًخبیىیت .مبويی بً ئبکبم گًیطتىی داواکبرییًکبن بً گویريی رێژيی
سختی و ئبسبوی جیبوازیبن ًٌیً.
مبويی پێویست بۆ بًديست ٌێىبوی قًريبو کردوًويکً ريوگً بًگویريی سًلمبوذوی راستًوخوێ وًخۆضیً کً یبن
بًدواخستىی بڕیبريکً بً بۆوًی ئًويی کً ضتبوێک ويکو بًراوبًر کردوًويی حسبة لً کبتی لًکبرکًوته دا یب قبزاوچً
تًرخبن کراويکبن بۆ وًخۆضًکبن روون ئًبیتًوي ،درێژيی ببێت.


وي؟ 
چشتاوێکديگرێتً 

مدڵىیاییً


ئً
دڵىیبیی ديواو ديرمبن ،دڵىیبیی وًخۆضیًکبن و دڵىیبیی ٌبت وچوون لً رێگبدا ،سێ جور لً دڵىیبییه کً ديست بً ديست
ئًکریه .ئًم ضیوازاوًی دڵىیبیی بً ضیوازیکی ئبسبیی و بً گویريی یبسبی بریکبری دڵىیبیی کۆمًاڵیًتی سویذ بً ٌۆی
دڵىیبیی یًکی ئبسبیی تًوذروستی ،پرۆسًی قًريبو کردوًوي ئًوجبم وبدين.
ئًگًر بریىذار بوون یب وًخوش کًوتىی ئێوي پێویستی بً پبریسکبری پسئیطکی یبن خًوته لً وًخۆش خبوً بێت ،ئًم
وًخوضیً بً ٌۆی دڵىیبیی ئبسبیی تًوذروستی پطتگیری ديکریتًٌ .رويٌب ريوگً کً بۆ ئێوي قًريبوو کردوًوي بۆ ژان و
ئێص و قورببوی بوون (زيريرمًوذبوون) ،لًالیًن دڵىیبیی ديوا و ديرمبن تًرخبن بکریت.
ًٌرويٌب ريوگً کً خًرجً الوازيکبن کً لً ئبکبمی وًخۆضیًکبن دا پیص ئًکرویت قًريبوو بکریتًوي.
ًٌرويٌب ريوگً کً دڵىیبییً کً کًم بوووًو و تیک چوووی داٌبت لًمبويی وًخۆش کًوته دا ،قًريبوو بکبتًوي.
ئًگًر ئێوي وبخۆضی یب بریىذاریًکی بًرديوامتبن بێت ،ريوگً کً قًريبوو کردوًويی لً کبر کًوته یبن وبتواوبیی
بًرديوامتبن پێ بذریت .ریژيی لًکبر کًوتىی پسیکی بً ديست ضبريزاکبی پسیطکی حسبة ديکریت و قًريبوو کردوًوي
بً گوێريی ریژي تبیبًتیًکبن ئًدریت.
ئًگًر وًخۆضی یب بریىذاری ئێوي بًئیت بً ٌۆکبری خًرجی الوازی بًرديوام یب وبسبوی و وبسبزگبری ،ريوگً کً ئًم
ببرودۆخً بۆتبن قًريبوو بکرتیًويًٌ .رويٌب ريوگً کً ئێوي بتواوبن قًريبوو کردوًويی لً ديست چووی داٌبت و دیریژي
خبیبن بوووی وًخۆضی ،ويربگرن .کً ئًم قًريبوو کردوًوي ريوگً کً پبريیًک بۆ داپۆضبوی زیبن یبن پبريیًکی سباڵوً
بیت .جبجبریک ،وبتواویه دڵىیب بیه کً ئبیب وًخۆضیًک ئًتواویت دواجبر بگًڕیتًوي بۆ سًر کبر یب وً ،و لً ئًم ضیوازي
دا،کۆمپبویبی دڵىیبیی ببرودۆخی تًوذروستی ئًوکًسً تب کبتی روون بۆوًويی ،تێ ڕواوی ديکبت.

ئًکریت؟ 
کً 
ويیداواکاریً 
ئایادووپارتکردوً 

ئًگًر ئێوي لً بڕیبری کۆمپبویبی دڵىیبیی ديوا و ديرمبن ريزامىذ ویه و ديتبوًویت وبريزایی خۆتبن سًببريت بً ئًو
بڕیبري ديرببڕن ،ئًتواوه لًالی ئًوجومًوی دڵىیبیی ديوا و ديرمبن ( )Pharmaceutical Injury Panelداوکبریًکًتبن
دووپبرت بکًوًوي کً ئًم جبر ئًوجومًوێکی سًربًخو کً بریتیىً لً ضبريزاکبوی زاویبریً پسیطکیًکبن ،لێژوًی دادويری
و بریکبريکبوی کبر و ئیطً یبسبییًکبن ،کً لً الیًن ديوڵًتًوي دابیه ئًکرێه .بیرو ڕای ئًم ئًوجوومًوً زۆرتر
ڕاوێژکبراوًیً ،بًاڵم کۆمپبویبی دڵىیبیی ديوا و ديرمبن لً زۆربًی کبتًکبن دا ئًم راوێژاوً بًڕێويئًببت.
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ريوگً لً بڕیبری ئًوجوومًوی دڵىیبیی ديوا و ديرمبویص ريزامًوذ وًبه .لًم ببرودۆخً دا پیویستً کً ئًم ريخىً و سکباڵ
لً دادگب تبوتۆ بکرێت.

یًن؟ 
وي 
پشتئًمبیمً 

یلً
واوً 
کێهئً 

نزیکەی هەمو کۆمپانیاکانی دەرمان کە لە سوید کاردەکەن ( ٨..٩%لە هەمو دەرمانە فرۆشراوەکان) لەناو دڵنیایی
کەرەسەی دەرمان دان .ئەمانە کۆمپانیای توێژەرەوەن وە کۆمپانیای کە دەرمانی توخمی ـ یان هاوردەی چوونیەک
دەفرۆشێت .کۆمپانیای تەکنیککاری دەرمانی زیندو ،ئەو کۆمپانیانەی کە تاقیکردنەوەی پزیشکەوانی دەکەن وە
کۆفرۆشەکانی دەرمان (för Apoteket Produktion och Laboratorier, APL) Apoteket AB
وە  LFF Service ABئەمانیش لەگەڵدان.

