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Kaikki
tarvitsevat
D-vitamiinia

Vihlooko hampaita?

Uutta kurkkukipuun

Akne voi yllättää
myös aikuisen

T E R V E I S I Ä A P T E E K I S TA S I

Tiesitkö että:
• Voit noutaa reseptilääkkeitä myös ilman Kela-korttia. Kelakorvausoikeuden todistamiseen riittää nykyisin ajokortti tai muu virallinen henkilötodistus. Tällöin apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti Kelasta. Apteekki saa palvelun kautta myös tiedon asiakkaan lääkekaton
täyttymisestä tai uusista myönnetyistä korvausoikeuksista.
• Apteekissa voi asioida toisen puolesta. Toinen henkilö voi hakea lääkkeet apteekista puolestasi, kun hänellä on mukanaan Kela-korttisi
ja/tai lääkärin antama potilasohjeesi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Muiden sähköiseen reseptiin
liittyvien asioiden hoitoon apteekissa hakija tarvitsee asiakkaan kirjallisen suostumuksen.
• Lääkkeet ovat samanhintaisia kaikissa Suomen apteekeissa ja laillistetuissa apteekin verkkopalveluissa. Hinnat päivittyvät aina kuukauden
1. ja 15. päivä. Ns. vapaankaupan tuotteiden hinnat voivat vaihdella ja niistä on tarjouksia.
• Vuoden 2017 alusta myös peruskorvattavia lääkkeitä ostettaessa Kela edellyttää, että aiemmin ostettu lääkemäärä on käytetty lähes loppuun, jotta uudesta erästä voi saada Kela-korvauksen. Tätä on edellytetty jo aiemmin erityiskorvattavia lääkkeitä ostettaessa.
• Vuoden alussa voimaan tulleen lakimuutoksen vuoksi työtapaturmassa vahingoittunut tai ammattitautiin sairastunut maksaa työtapaturmavammansa tai ammattitautinsa hoitamiseksi määrätyt lääkkeensä itse ja hakee niistä korvauksia vakuutusyhtiöltä, ellei ole saanut maksusitoumusta työnantajansa vakuutusyhtiöstä.
• Siilinjärven apteekki toimii opetusapteekkina farmasian opiskelijoille. Farmaseutin opintoihin sisältyy kaksi kolmen kuukauden mittaista
apteekkiharjoittelua yliopistojen hyväksymissä opetusapteekeissa. Opetusapteekkiharjoittelun tavoitteena on tukea farmasian opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä.
• Siilinjärven apteekissa voit asioida autosta nousematta. Drive in -luukulta voi noutaa sekä resepti- että itsehoitolääkkeet. Drive in on avoinna
arkisin klo 8:30 –19 ja lauantaisin klo 8:30 –16.
• Siilinjärven apteekki kuuluu Yhteistyöapteekit-ketjuun, joka muun muassa kouluttaa apteekkien henkilökuntaa ja julkaisee tätä asiakaslehteä. Yhteistyöapteekit on suurin suomalainen yksityisten apteekkien muodostama apteekkiverkosto, johon kuuluu yli 130 apteekkitoimipistettä.
• Voit tilata lääkkeitä myös netistä. Verkkoapteekkimme löydät osoitteesta apteekkisiverkossa.fi.
Alkusyksyn terveisin
Timo Hänninen, proviisori

Kuulumme Yhteistyöapteekit
-ketjuun
Yhteistyöapteekit (YTA) on
Suomen suurin yksityisten
apteekkien muodostama ketju.
Tällä hetkellä palvelemme 131
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
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