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uzten laguntzeko kanpainan       

NAFARROAKO GOBERNUA  

GARAPEN EKONOMIKOA  

ESKUBIDE SOZIALAK  

OGASUNA ETA FINANTZA POLITIKA  

LEHENDAKARITZA, FUNTZIO 
PUBLIKOA, BARNEA ETA JUSTIZIA  

HERRITARREKIKO ETA 
ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK  

HEZKUNTZA  

OSASUNA  

KULTURA, KIROLA ETA GAZTERIA  

LANDA GARAPENA, INGURUMENA 
ETA TOKI ADMINISTRAZIOA  

SEGURTASUNA ETA LARRIALDIAK  

Farmazia-bulegoek aktiboki hartuko dute parte Osasunbidek 
finantzatutako farmazia-tratamenduak hasten dituzten pazienteak 
erakartzen eta haiei segimendua egiten  

Ostirala, 2017.eko abenduak 22

Gobernuak onartu berri 
du erretzeari uzten laguntzeko 
botikak finantzatzea. Neurri hori 
martxan jarri den honetan, 
Botikarien Elkargoak lankidetza-
hitzarmen bat sinatu du 
Osasun Departamentuarekin. 
Hor jasotzen da, besteak 
beste, zer paper jokatuko duten 
farmaziek ekimen horretan. 

Zehazki, establezimendu 
horiek aktiboki hartuko dute 
parte erretzeari uzteko 
kanpainan, eta pazienteak erakarri ahal izango dituzte xede horretarako, 
kanpainaren nondik norakoak eta xedea azalduz. Gainera, segimendua 
egin ahal izango diete pazientearen tratamenduari eta programatutako 
banakako jarduerari, betiere jarduera hori pazientearen familia-medikuak 
eskuordetu badu. 

Kasu horietan, farmazia-bulegoek konpromisoa hartzen dute pazientearen 
segimenduaren datuak osasun-zentroen esku jartzeko, ezarriko diren 
komunikazio-kanalen bidez. 

Osasunbidek, berriz, konpromisoa hartzen du hilero ordaintzeko, 
finantzatutako botikentzako baldintza beretan, erretzeari uzteko saldu 
diren eta foru-araudian jasota dauden botikengatik botikarien elkargoak 
aurkezten duen faktura. 

Nafarroako 123.000 erretzaileei zuzenduta dago ekimena 

Nafarroako 123.000 erretzaile baino gehiagorentzako laguntza hau (
65.000 gizonezko eta 58.000 emakumezko) erretzeari uzteko laguntza-
programetan (ELP) sartzen da. Programok aspalditik egiten dira, batez ere 
lehen mailako arretan. 

Zenbait ikerketaren arabera, erretzeari uzteko farmazia-laguntza 
emateak % 14-20 handitu dezake erretzeari uzten diotenen kopurua; 
jokabidez aldatzeko heziketa-laguntzarekin bakarrik, berriz, % 8-11 
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aurkako kanpainetan. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es - www.nafarroa.eus 1 2 



handitzen da. 

Botikak eta koordainketa, errenta-tarteen arabera 

Espainian, gaur egun, zenbait botika onartzen dira erretzeari uzteko: 

nikotinaren ordezkoak, bupropioa eta bareniklina. Hirurak suertatu dira eraginkor erretzeari uzteko, eta, 
emaitzei dagokienez, ez dago alde handirik haien artean. 

Lehen mailako arretako medikuek kasu bakoitzean egokitzat jotzen duten botika aginduko dute, baina, 
hori baino lehen, formulario bat bete beharko dute, farmazietan saldu ahal izan daitezen. 

Horrek aukera emango du, gainera, gerora informazio oso baliotsua lortzeko eta aztertzeko, proiektuak bi 
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