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Kuitu tekee
hyvää kaikille
Mittauta D-vitamiinitasosi

Suojaa influenssaa vastaan

A-vitamiinikosmetiikkaa
ihon ikämutoksiiin
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Mietityttääkö lääkitys?

E

ri laajuiset lääkehoidon arvioinnit ovat yksilöllisesti toteutettavia selvityksiä lääkehoidon ongelmista. Lääkehoidon
arvioinnit sopivat erityisesti iäkkäille, monilääkityille tai epäiltäessä jotain lääkkeen aiheuttamaa haittavaikutusta.
Lääkehoidon arviointeja voi suorittaa LHKA-erikoistumistutkinnon suorittanut proviisori.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa selvitetään käytettävien lääkkeiden tarpeellisuus, tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus.

Reseptilääkkeiden lisäksi otetaan huomioon myös itsehoitolääkkeiden ja vitamiinien sekä hivenaineiden käyttö. Apteekissa asiantuntijalla on paras näkemys tilanteesta ja arviointi tehdään aina siinä laajuudessa kuin asiakkaan kannalta on järkevää.
Monet lääkkeet voivat aiheuttaa esimerkiksi suun kuivuutta, väsymystä ja sekavuutta. Jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa huimausta,
joka voi johtaa kaatumisiin. Ongelmia saattaa syntyä, jos useat eri lääkärit määräävät potilaalle reseptilääkkeitä kokonaislääkitystä
tietämättä. Myöskään kaikki resepti- ja itsehoitolääkkeet eivät sovi yhteen.
Lääkehoidon arvioinneista on hyötyä kaikille tahoille. Asiakas pääsee eroon yhteensopimattomien lääkkeiden aiheuttamista
haittavaikutuksista ja tarpeettomien lääkkeiden aiheuttamista kustannuksista. Lääkärille lääkehoidon arviointi on tärkeä työkalu
sekä merkittävä ajansäästö jatkohoitoa suunnitellessa. Lisätietoa arvioinneista löydät Siilinjärven apteekin internet-sivuilta www.
siilinapteekki.fi
Seuraa tiedotteitamme internet-sivujen lisäksi myös Facebookissa. Vuodenvaihteen lähestyessä tiedotteita kannattaa seurata
mahdollisten säädös- ja Kelan korvausmuutosten takia. Joulun ja vuodenvaihteen pyhäpäivät voivat vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen. Apteekkimme palvelee vuoden jokaisena päivänä. Vuodenvaihde on kiireisintä aikaa apteekissa ja asiointi kannattaa
tehdä hyvissä ajoin.

Jaakko Hartikainen
Proviisori, LHKA-erityispätevyys

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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