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Kauneusravintolisät
hoitavat kauneutta
sisäisesti

Uutta flunssaa vastaan

Kuituisia reseptejä aamuksi

Geenitestit
ovat tulevaisuutta

Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i

Siilinjärven apteekki
85 vuotta
Siilinjärven apteekin perustamisesta tuli kuluneeksi 85
vuotta 26.8.2016.

V

ietimme juhlapäivää työn
merkeissä. Juhlistamme
tapausta loppuvuodesta
joulukahvituksen yhteydessä.

Apteekkitoiminta tarkastelun
kohteena
Apteekkien toiminnan tulevaisuudesta on viimeaikoina keskusteltu julkisuudessa runsaasti. Asian
käsittely on varsinkin sosiaalisessa
mediassa ollut varsin tunnepohjaista
ja joskus asiatontakin. Apteekkien toimintaa käsiteltäessä pitäisi
keskittyä tosiasioihin perustuvaan
keskusteluun ja päätöksiin.

Lääkkeet samanhintaisia
kaikissa Suomen apteekeissa
Apteekkeja syyllistetään usein
lääkkeiden korkeista hinnoista. Apteekki ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan lääkkeen hintaan. Lääkkeen
hinta määräytyy valtioneuvoston

määrittelemän lääketaksan, sosiaali- ja terveysministeriön alaisen
hintalautakunnan linjauksien sekä
lääketeollisuuden määrittelemän
tukkuhinnan perusteella.
Tällä menettelyllä lääkkeiden
hinnat ovat samat kaikissa apteekissa. Lääkkeiden samanhintaisuutta
on pidetty tärkeänä kansalaisten
yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Veroluonteisen apteekkimaksun
osuus kasvaa liikevaihdon myötä.
Vaikka apteekki on liikeyritys,
se on tärkeä osa terveydenhuoltoa,
jossa asiakas tavoittaa ammattihenkilön ilman ajanvarausta tai
pääsymaksua.

Henkilöstömuutoksia
Farmaseutti Maija-Liisa Käyhkö jäi hyvin ansaitulle eläkkeelle
31.8.2016, oltuaan Siilinjärven

Koolla on merkitystä
Apteekkien yksikkökoko vaikuttaa palveluihin. Koosta on monia
etuja. Suuri apteekkikoko on asiakkaan etu, erityisesti lääkkeiden
saatavuuden kannalta. Apteekkien
yksikkökoon pieneneminen johtaa
lääkkeiden saatavuuden huononemiseen, sillä pienillä apteekeilla ei ole
mahdollisuutta pitää yhtä kattavaa
lääkevarastoa.
Iso apteekki on myös valtiontalouden kannalta merkittävä
toimija, sillä apteekille jäävä osuus
lääke-eurosta on sitä pienempi, mitä
suurempi apteekki on kyseessä.

Pekka Karttunen
Apteekkari, Dos.

Maija Liisa Käyhköä saatellaan
kuvassa eläkkeelle.

Kuulumme Yhteistyöapteekit-ketjuun
Yhteistyöapteekit (YTA) on
Suomen suurin yksityisten
apteekkien muodostama ketju.
Tällä hetkellä ketjuun kuuluu 98
pääapteekkia ja 24 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

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			

apteekin palveluksessa 16 vuotta.
Joukkomme on nyt myös vahvistunut proviisori, FaT Vesa Karttusella, joka on jo aiemmin toiminut
apteekissamme kiireapuna.
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