
 

 رفع سقف الحماية من زيادة التكاليف في 1 يناير 2023

اعتباًرا من 1 يناير 2023 سيتم رفع سقف الحماية من زيادة التكاليف لألدوية من 2400 كرونه سويدية الى 

 2600 كرونة سويدية.

 

وفقًا للسلم الجديد انت كزبون للصيدلية لن تدفع أبدًا أكثر من 2600 كرونة سويدية على مدى اثني عشر شهًرا 

 لألدوية والسلع األخرى التي تغطيها الحماية من زيادة التكاليف. 

في المرة األولى التي تشتري فيها األدوية بعد 1 يناير 2023 ، قد تضطر إلى دفع مبلغ مقطوع وفقًا للجدول 

 أدناه. وذلك ألن السقف و مستويات الخصم في الحماية من زيادة التكاليف يتم رفعها في مطلع العام. 

المشتريات التي قمت بها خالل فترة الحماية من زيادة التكاليف الحالية ستصطحبها معك الى سلم الحماية من 

 زيادة التكاليف الجديد. 

تنطبق الحماية من زيادة التكاليف لألدوية الموصوفة لتحميك من ارتفاع تكاليف األدوية. األدوية المشمولة في 

 الحماية من زيادة التكاليف يتم خصمها من اموال الحكومة. هذا يعني ان الدولة تدفع جزًءا من التكلفة.

 أنت تدفع التكلفة الفعلية لألدوية حتى 1300 كرونة سويدية.بعد ذلك ستحصل على سعر مخفض. 

 في خدمة: 

Läkemedelskollen 

  يمكنك رؤية الحماية من زيادة التكاليف الخاص بك والمبلغ الذي دفعتة خالل فترة التكلفة العالية.   

 يمكنك أيًضا طلب استخراج السجل من قاعدة البيانات للتكلفة العالية من هيئة الصحة اإللكترونية. 

  



 

 

 الرسوم الشخصية المدفوعة قبل 
2023يناير  1   

 المبلغ المقطوع الذي يجب دفعة

0 – 1 199 kronor 0 kronor 

1 200 – 1 744 kronor 50 kronor 

1 745 – 2 236 kronor 97,72 kronor 

2 237 – 2 400 kronor 150,92 kronor 

 

بين خطوتين ، قد يتغير المبلغ المقطوع قليالً عما هو مذكور في الجدول ، لكنه لن يتجاوز 150.92 كرونة 

 سويدية أبدًا. 

يرجى مالحظة أنه في بعض الحاالت يمكن تقسيم المبلغ المقطوع إلى عدة عمليات شراء ألنك ال تدفع أكثر من 

 تكلفة الدواء بدون خصم.

تعود الزيادات في الحماية من زيادة التكاليف إلى حقيقة أن المبلغ األساسي للسعر لعام 2023 قد تمت زيادته إلى 

 52500 كرونة سويدية.

إذا دفعت 2400 كرونة سويدية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2022 و حصلت على بطاقة مجانية, احتفظ 

 بالبطاقة المجانية طالما أنها صالحة. ومن ثم تدخل السلم الجديد.

 

 حول المبلغ األساسي للسعر

يتم استخدام المبلغ األساسي للسعر ، على سبيل المثال ، لحساب المزايا والرسوم المختلفة. تقوم هيئة اإلحصاء 

SCB 

 بحساب حجم المبلغ األساسي للسعر الذي يجب أن يعتمد على الوضع العام للسعر. 

 ثم تقرر الحكومة المبلغ األساسي للسعر لكل عام.

 

 

 

 



 

 

 أمثلة على كيفية تأثر زبائن الصيدليات بالسقف المرتفع

 في حماية من زيادة التكاليف

 

 يصل روبن إلى الدرجة الثانية على سلم التكلفة العالية

 

 اشترى روبن األدوية التي تغطيها الحماية من زيادة التكاليف مقابل 1100 كرونة سويدية في عام 2022. 

 وبالتالي لم يصل روبن إلى أي خطوة خصم في سلم زيادة التكاليف في عام 2022.

في كانون الثاني )يناير( 2023 ، اشترى روبن دواًء بتكلفة 559 كرونة سويدية. السلم زيادة التكلفة الجديدة 

 ينطبق مباشرة على روبن النه تجاوز االن الحد األقصى للخطوة الثانية, التي تبداء من 1 يناير 2023 

 1300 كرونة سويدية.

يدفع روبن التكلفة الكاملة ألدويته حتى يصل إلى الخطوة الثانية في السلم الجديد زيادة التكاليف ، 1300 كرونة 

سويدية. ثم يدفع 50 في المائة من التكلفة المتبقية للدواء. ) 200 كرونة باإلضافة إلى نصف ال 359 كرونة 

 سويدية, اي 179.50 كرونه سويدية(. في هذه الحالة ستكون تكلفة روبن 379.50 كرونه سويدية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وصل كيم إلى الدرجة الثالثة على سلم التكلفة العالية

 

اشترى كيم األدوية مقابل 1900 كرونة سويدية في عام 2022 ثم وصل إلى الخطوة الثالثة في سلم التكلفة 

 العالية ، حيث يدفع الزبون 25 بالمائة من التكلفة.

في كانون الثاني )يناير( 2023 اشترى كيم دواء جديد بتكلفة 200 كرونة سويدية. المجموع الذي يدفعه كيم هو 

 147.72 كرونة سويدية مقابل الدواء. المبلغ 147.72 كرونة سويدية الذي دفعة كيم يتكون من جزأين.

الجزء االول, 50 كرونة سويدية, يدفعه كيم ألنه في الخطوة الثالثة من سلم التكلفة العالية ويجب أن أن يكون هو 

 نفسه مسؤوالً  عن 25 في المائه من تكلفة الدواء. الجزء الثاني 97.72 كرونة سويدية هو المبلغ المقطوع.

 تصل تينتين إلى أعلى مستوى في سلم التكلفة العالية وتحصل على بطاقة الخدمات الطبية المجانية 

 

اشترت تينتين ادوية مقبل 2400 كرونة سويدية في عام 2022 و وصلت الى سقف الحماية من زيادة التكاليف 

 لألدوية وحصلت على بطاقة الخدمات الطبية. 

عندما تشتري تينتين الدواء في يناير 2023, ال يتعين عليها دفع أي شيء مقابل ذلك ألنها تمتلك بطاقة الخدمات 

الطبية المجانية. بطاقة الخدمات الطبية المجانية صالحة طوال فترة صالحيتها بالكامل, حتى لو كانت هناك زيادة 

 في سقف الحماية من زيادة التكاليف.

 

 للمزيد من المعلومات 

يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول كيفية عمل حماية من زيادة التكاليف على موقع الويب الخاص 

 بوكالة رعاية األسنان و المزايا الصيدالنية : 

www.tlv.se 

 

 

http://www.tlv.se/

