Tervetuloa Jämsän apteekin lääkehoidon
tukipalvelun asiakkaaksi!
Liittyessäsi Jämsän apteekin lääkehoidon
tukipalveluasiakkaaksi, apteekin farmaseutti tai proviisori paneutuu huolellisesti
lääkitykseesi. Apteekissa huolehditaan,
ettei lääkityksessäsi ole yhteisvaikutuksia,
päällekkäisyyksiä sekä tarkistetaan annostukset, ja lääkkeiden ottoajankohtien sopivuus. Apteekki pitää lääkityksesi aina ajan
tasalla ja ottaa tehtäväkseen myös reseptiesi säilytyksen ja uusinnan. Lääkehoidon
tukipalvelusta hyötyvät etenkin sellaiset
asiakkaat, joilla on käytössään useita lääkkeitä, monimutkainen annostus tai vaikeuksia muistaa lääkkeiden ottaminen. Palvelu
sopii hyvin myös niille, jotka eivät halua
säilyttää kotonaan useita lääkepakkauksia.

sisältämien lääkkeiden nimet, vahvuudet ja
kappalemäärät, sekä annoksen ottamisajankohta (päivä ja kellonaika). Näin voit olla
varma, että otat juuri oikeat lääkkeet oikeaan aikaan. Tarvittaessa otettavia lääkkeitä
ei jaeta annospusseihin, vaan ne toimitetaan omissa pakkauksissaan. Annospussien
mukana toimitetaan myös aina ajantasainen lääkityskortti, josta voit tarkistaa lääkityksesi säännölliset ja tarvittaessa otettavat
lääkkeet.

Annospussit on pakattu kahden viikon
käyttöjaksolle.

Annosjakeluun siirtyminen vähentää usein
myös lääkekustannuksia, koska lääkkeet
jaellaan aina suurimmista ja edullisimmista
pakkauksista. Lääkityksesi muuttuessa voidaan myös annosjakelua muuttaa helposti
kahden viikon välein. Lääkkeen kokeilua
varten sinun ei tarvitse ostaa kokonaista
lääkepakkausta, sillä maksat vain sinulle
jaelluista lääkkeistä. Näin kotiisi ei keräänny käyttämättömiä lääkepakkauksia.

Annospussi sisältää kaikki samaan
aikaan otettavat lääkkeet.

Annosjakelu on osa
turvallista lääkehoitoa

Lääkehoidon tukipalveluasiakkaana saat
lääkkeet pakattuna annospusseihin kahden
viikon käyttöjaksoille. Kukin annospussi
sisältää kaikki samaan aikaan otettavat
lääkkeet. Jokaiseen lääkepussiin on selkeästi merkitty nimesi, syntymäaikasi, pussin

Lääkehoidon tukipalvelun etuja:
• Kokonaislääkityksen tarkastus lisää lääketurvallisuutta
• Konejakelu on hygieenisempää, tehokkaampaa
ja virheettömämpää kuin lääkkeiden jakelu
käsin dosettiin
• Asiakas maksaa vain hänelle tilatuista lääkkeis
tä, ei koko pakkauksesta
• Pienintä pakkauskokoa pienemmätkin lääkeos
tot ovat mahdollisia (esim. uuden lääkkeen ko
keilussa).
• Kotiin ei kerry käyttämättömiä lääkkeitä
• Lääkkeet jaellaan sen kokoisesta pakkauksesta,
jossa tabletin tai kapselin yksikköhinta on halvin

• Asiakas saa apteekista selkeän ja ajantasaisen
tulosteen koko lääkityksestään
• Annospusseja on helppo ottaa tarvittaessa
mukaan
• Monimutkaiset erikoisannostelut ovat
mahdollisia
• Lääkitystä on helppo muuttaa 2 viikon välein
• Hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa
varsinaiseen hoitotyöhön, kun lääkkeet on jaettu
valmiiksi ja apteekki huolehtii resepteistä

Jämsän apteekki palvelee vuoden
jokaisena päivänä!
ma-pe klo 9 – 20, la klo 9 – 17,
su ja pyhäpäivinä klo 11 - 16
p. 010 470 88 66, fax. 010 470 88 69
apteekki@jamsanapteekki.fi
Säterintie 4, 42100 Jämsä

Näin otat lääkkeesi oikein

1. Valitse annospussi. Tarkista, että päivämäärä ja
kellonaika ovat oikeat.
2. Repäise annospussi irti rullasta napakalla vetäisyllä
katkoviivakohdalta.
3. Revi annospussi auki pussin yläreunasta.
4. Ota lääkkeet istuen tai seisten ja nauti niiden
jälkeen lasillinen vettä.
5. Muista ottaa myös ne lääkkeet, joita ei ole jaeltu
annospusseihin, kuten silmätipat, nestemäiset
lääkevalmisteet ja voiteet.
Käytetyt annospussit voi silputa repimällä ja hävittää
kotitalous- tai energiajätteen kanssa.

Hyvä tietää:
Tarvittavat sopimukset

Turvallinen lääkehoito edellyttää, että kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla on ajantasainen tieto lääkityksestäsi. On tärkeää, että
lääkäri, hoitohenkilökunta, apteekki ja annosjakeluyksikkö tietävät
kaikista muutoksista lääkityksessäsi. Apteekista saat täytettäväksi
ja allekirjoitettavaksi sopimuksen, jossa kysytään lupaasi henkilö- ja lääkitystietojesi säilyttämiseen ja käyttämiseen annosjakelun toteutuksessa. Kaikki lääkehoitoosi osallistuvat henkilöt ovat
salassapitovelvollisia, joten voit olla varma, ettei tietojasi luovuteta
muuhun tarkoitukseen.

Lääkkeiden toimitus

Kotihoidon kanssa on sovittu, että apteekista lääkkeet toimitetaan
kotihoidon toimistolle ja sieltä hoitajat tuovat ne kotikäynnin
yhteydessä ilman erillistä asiointimaksua. Tarvittaessa otettavat
lääkkeet ja lääkkeet, jotka eivät sovellu annosjakeluun toimitetaan
annosjakelulääkkeiden mukana hoitajien tai asiakkaan tekemien
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Apteekki perii Lääkehoidon tukipalvelun toteuttamisesta palkkion,
johon sisältyy annospussien lisäksi kokonaislääkityksen tarkastus,
reseptien hallinnointi ja lääkkeiden kuljetus kotihoidon yksikköön.

Maksuvaihtoehdot

Mikäli olet jo apteekin tiliasiakas tai suoramaksuasiakas,
lääkehoidon tukipalveluun liittyminen ei muuta näitä sopimuksia.
Mikäli sinulla ei ole vielä sopimusta, voit tutustua seuraaviin
vaihtoehtoihin ja päättää sinulle sopivamman. Pyydä tämän
jälkeen apteekista tilihakemuslomake ja tarvittaessa
suoramaksusopimus.

Tiliasiakkuus:

Apteekki lähettää kerran kuukaudessa laskun sinulle kuukauden
aikana toimitetuista lääkkeistä. Laskun mukana on erittely, josta
näet sinulle toimitettujen lääkkeiden nimet ja hinnat.

tilausten mukaan.

Tiliasiakkuus ja suoraveloitus:

Annosjakelulääkkeiden laskutus

suoramaksusta ja veloitettava summa menee suoraan tililtäsi

Annosjakelulääkkeet toimitetaan ja laskutetaan 2 viikon erissä.
Annosjakelujakson voi katkaista milloin tahansa esimerkiksi
sairaalajakson takia, jolloin apteekki laskuttaa vain sinulle jaellut
lääkkeet.

Apteekki lähettää kerran kuukaudessa erittelyn ja ilmoituksen
kerran kuukaudessa (kuukauden seitsemäs päivä).
Vuosittaisten suurten lääkekustannusten ylittyessä, toimita Kelan
lähettämä ilmoitus omavastuurajan ylittymisestä apteekkiin. Saat
tällöin korvattavat lääkkeesi suoraan 1,50€:n omavastuulla.
Apteekki neuvoo sinua mielellään lisää lääkekorvausasioissa.
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