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Orion
100 vuotta

silmänympärykset sileiksi

Ratkaise ristikko

Puhtaus on puoli
hammasterveyttä

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

Apteekit mukana digiajassa

Paperiresepti
jäi historiaan

puolestasi apteekissa mm. reseptin
uusimiseen liittyvissä asioissa, voit
antaa siihen kirjallisen suostumuksen joko yhtä asiointikertaa varten
tai kerrallaan kolmeksi vuodeksi.
Suostumuslomakkeita saa apteekeista, terveydenhuollosta ja Kelan
toimistoista.

Myös apteekit ovat mukana digiajassa ja sähköinen
lääkemääräys on ottanut
nopeasti paikkansa Suomessa. Paperiresepti jäi
historiaan.

V

uoden alusta lähtien
paperisia reseptejä ei
ole enää saanut määrätä
kuin varajärjestelmänä
poikkeustilanteissa, esimerkiksi jos
Kelan Kanta-palveluissa on häiriö.
Kun asiakas tuo uuden paperireseptin apteekkiin, apteekki tallentaa sen Kelan Reseptikeskukseen.

Lääkekorvauksen saa ilman
Kela-korttiakin

Apteekki kulkee terveydenhuollossa digitaalisten palveluiden etulinjassa. Kela-korttiakaan
ei välttämättä enää tarvitse esittää
tiskillä, sillä henkilöllisyystodistus,
kuten ajokortti, riittää Kela-korvauksien saamiseen.
Digitalisaatio tuo asiakkaille uusia palveluja ja esimerkiksi
edistää lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkistusta. Se myös parantaa
tiedonkulkua terveydenhuollon eri
toimijoiden välillä.
Käy tutustumassa uusittuihin
nettisivuihimme www.siilinapteekki.fi ja käy tykkäämässä myös apteekin facebook-sivusta!

Reseptien voimassaoloaika
piteni kahteen vuoteen

Tammikuusta 2017 alkaen reseptit voivat olla voimassa kaksi
vuotta lääkkeen määräämis- tai
uusimispäivästä.
Poikkeuksen tekevät pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat
PKV-lääkkeet ja huumausainelääkkeet, joiden reseptit ovat edelleen
voimassa vain yhden vuoden.
Reseptin uusintaa voi pyytää
Omakannassa

Omakanta-palvelun kautta voi
katsoa henkilökohtaiset hoitotietonsa, voimassa olevat sähköiset
reseptinsä ja esimerkiksi sen, paljonko lääkettä on vielä hakematta.
Palvelun kautta voi myös
lähettää itse sähköisen reseptin
uusimispyynnön. Pyynnön ottaa
vastaan se terveydenhuollon yksikkö tai toimija, joka reseptin on
määrännyt.
Palveluun kirjaudutaan sivulta
www.omakanta.fi joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai
sähköisellä henkilökortilla. Omakannassa vanhempien on mahdollista katsoa myös alle 10-vuotiaiden
lastensa terveys- ja reseptitietoja.

Kevättä kohti!
Vesa Karttunen
proviisori, FaT

Apteekissa voi edelleen
asioida toisen puolesta

Kuulumme Yhteistyöapteekit
-ketjuun

Digitalisoituminen on lisännyt
asioinnin joustavuutta terveydenhuollossa ja apteekissa. Lääkkeiden
hakeminen onnistuu, jos hakijalla
on mukanaan potilaan Kela-kortti
ja lääkärin tulostama potilasohje.
Pelkällä Kela-kortillakin lääkkeet
saa, jos tietää noudettavan lääkkeen tiedot.
Halutessasi toisen asioivan

Yhteistyöapteekit (YTA) on
Suomen suurin yksityisten
apteekkien muodostama ketju.
Tällä hetkellä ketjuun kuuluu
100 pääapteekkia ja 25 sivuapteekkia. 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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