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M

aaliskuussa vietetään jälleen valtakunnallista Lääkehoidon teemapäivää. Tänä vuonna kampanjan teemana on
”Sopiva lääke”. Kampanjan avulla halutaan kannustaa suomalaisia ottamaan vastuuta omasta lääkehoidostaan,
mutta myös samalla rohkaista kysymään neuvoa terveydenhuollon ammattilaisilta, mikäli omassa lääkehoidossa

on mieltä askarruttavia asioita.
Sopiva lääke –teeman avulla halutaan tuoda esiin myös se, että jokainen määrätty lääke on valittu harkitusti huomioiden hoidolliset
tarpeet; lääkkeen teho ja yhteensopivuus muun lääkityksen kanssa. Lääkkeen käyttäjän tulisi aina tietää miksi ja mihin tarkoitukseen
lääke on määrätty.
Itsehoitolääkkeiden valinnassa kannattaa käyttää hyödyksi apteekkimme asiantuntevaa henkilökuntaa. Autamme asiakasta löytämään sopivimman hoidon tai hoitosuositusten mukaisen lääkkeen, huomioon ottaen mahdolliset sairaudet ja muun lääkityksen.
Sopivan lääkkeen valintaa apteekissa ja muualla terveydenhuollossa helpottaa suuresti, jos asiakkaalla on mukana ajantasainen
lääkityslista. Vaikka lääkityksestä kertyy tietoa moniin eri järjestelmiin, ne eivät kokoa yhteen kokonaisuutta kaikista lääkkeistä. Järjestelmistä ei myöskään aina löydy tietoja asiakkaan itsehoitolääkkeistä, rohdosvalmisteista tai ravintolisistä. Lääkehoito onnistuu
parhaalla mahdollisella tavalla, kun lääkkeen käyttäjällä on ajantasainen tieto omasta lääkityksestä. Lääkityslistan mallipohjan löydät
tämän lehden sisäsivulta tai täyttää ja tulostaa se nettisivuiltamme.
Jos lääkkeiden käyttö mietityttää, tule kysymään meiltä apteekista! Vastaamme mielellämme kaikkiin lääkkeisiin liittyviin kysymyksiin – meiltä voit kysyä neuvoa aina.
Lääkehoidon teemapäivänä 22.3. päivitämme lääkelistasi ajan tasalle. Varaa aika apteekistamme.

Jaakko Hartikainen
Proviisori, LHKA-erityispätevyys

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
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