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Couperosaiho kuntoon

Kun koiralla on ripuli

Proteiinin puute
vaivaa ikäihmisiä

Kiusallinen
pneumokokki

T e r v e i s i ä a p t e e k i s ta s i

vanhuksen oma toive.
Apteekit tukevat kotona asumista ja turvallista lääkkeiden
käyttöä tarjoamalla mm. koneellista lääkkeiden annosjakelua ja
lääkehoidon arviointeja.
Apteekkien itsehoidon neuvontaa hyödyntämällä voidaan
aikaansaada kustannustehokkuutta myös muualla sosiaali- ja
terveydenhuollossa.
Siilinjärven apteekki jakoi
kesällä tunnustuksena pitkistä
palvelusvuosista henkilökunnalleen keskuskauppakamarin
ansiomerkkejä (kuva).
Virkeyttä syksyyn toivottaen
Pekka Karttunen,
apteekkari, dos.

Apteekki osana uudistuvaa
sosiaali- ja terveydenhuoltoa

A

vohuollon apteekit
ovat käytetyin terveydenhuollon lähipalvelu Suomessa. Apteekkien asiakaskäyntien määrä
on lähes kaksinkertainen muuhun
terveydenhuoltoon verrattuna*.
Apteekissa jokainen voi keskustella alan ammattilaisen kanssa
aikaa varaamatta. Apteekki toimii
usein myös sellaisilla paikkakunnilla, joissa muita terveyspalveluja ei ole enää tarjolla. Apteekki
keventää muun terveydenhuollon kuormitusta ja yhteiskunnan
kokonaiskustannuksia.
• Apteekit voivat auttaa hyvän
terveyden ylläpidossa
Apteekki tarjoaa henkilökohtaista palvelua ja toimii asiakkaan
terveyden ja tarkoituksenmukai-

sen lääkehoidon asiantuntijana.
Apteekit auttavat antamalla lääkeneuvontaa, omahoidon
tukea sekä elintapaneuvontaa.
Apteekissa myös selvitetään,
onko asiakkaan vaiva sellainen,
että se hoituu lääkkeettömällä
hoidolla, tarvitaanko mahdollisesti reseptivapaata lääkettä vai
onko tarpeen varata aika lääkärin
vastaanotolle.
• Apteekit tukevat lääkehoidon
onnistumista
Apteekkien antaman neuvonnan ohella asiakkaan sitouttaminen lääkehoitoon tuo säästöjä
ja parantaa elämänlaatua. Apteekkien työ lääkehoidon tukemiseksi onkin entistä tärkeämpää reseptien voimassaoloajan
pidennyttyä vuodesta kahteen

* THL, LPY ja Apteekkariliitto
Lähde: apteekkariliitto.fi/apteekkitieto/
julkaisut/120934_apteekki_ja_sote.pdf

vuoteen. Turvallinen ja oikein
toteutettu lääkehoito ylläpitää
myös vanhuksen toimintakykyä
ja mahdollistaa kotona asumisen
pidempään, mikä on usein myös

Kuulumme Yhteistyöapteekit
-ketjuun
Yhteistyöapteekit (YTA) on
Suomen suurin yksityisten
apteekkien muodostama ketju.
Tällä hetkellä palvelemme 136
toimipisteessä. Yhteistyön ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme
entistä monipuolisempia etuja.
Yksi esimerkki niistä ovat lukuisat
tarjouksemme, joita löydät muun
muassa tämän lehden takasivulta.
Lue lisää Yhteistyöapteekeista
www.yta.fi

Julkaisija:

Siilinjärven apteekki,
Kuiluntie 8, 71800 Siilinjärvi
puh. 044-768 1603
www.siilinapteekki.fi
Päätoimittaja: Kaija Törmä, puh. (09) 754 3636
Toimitus ja ulkoasusuunnittelu: TörmäPress Oy
Paino: Forssa Print			

PS. Apteekkisi asiakaslehti uudistuu ensi vuonna! Uudistunut
asiakaslehtemme tuo Sinulle
terveisemme lähiapteekistasi
helmikuussa 2019.
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