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Hei kaikki ja tervetuloa mukaan apteekin someviikkoon! Tällä viikolla pääsette
sukeltamaan apteekin arkeen ja tutustumaan meidän väkeen. Loppuviikkoon
lupaamme myös järjestää pitkästä aikaa muumimukiarvonnan apteekin omilla
facebook-sivuilla, käyhän siis kurkkimassa sielläkin !

Asun perheeni kanssa länsi-Tampereen Raholassa. Tunnin työmatkan aikana
soittelen aika usein puheluita, kuuntelen musiikkia tai äänikirjoja. Parhaan
äänikirjan (Suon villi laulu, Delia Owens) kohdalla tunnustan jääneeni vielä
apteekin parkkipaikalla hetkeksi autoon istumaan  Olen saanut palautetta, että
en aina morjestele liikenteessä. Pahoittelut tästä, en ilmeisesti ole erityisen hyvä
bongaamaan tuttuja vauhdissa.

Ennen Punkalaitumelle apteekkariksi tuloani työskentelin proviisorina
useammassa apteekissa Pirkanmaalla. Pisin pesti oli Villilän sivuapteekissa
Tampereella, jossa toimin apteekinhoitajana lähes kuusi vuotta. Tutkijanuraakin
matkaan mahtuu. Rohdoskasvien terveysvaikutuksia käsittelevän tutkimuksen
myötä pääsin tekemään töitä Helsingin yliopistossa sekä Itä-Suomen yliopiston
Kansanterveyden tutkimuslaitoksella Kuopiossa. Vuonna 2008 väittelin aiheesta
tohtoriksi. Työn ohessa olen myös opiskellut jatkuvasti mm. johtamista, taloutta ja
muita yrittäjänä tarvittavia taitoja. Meidän apteekki on koulutusmyönteinen myös
työntekijöille. Omaa osaamista saa kehittää työajalla.

Olen aina tykännyt olla monessa mukana. Parin viime vuoden aikana olen
joutunut jättämään osan järjestöpesteistä pois, jotta arki rullaa. Punkalaitumella
olen tykännyt monesta asiasta. On ollut luksusta poiketa työmatkalla sieneen tai
keräämään piirakkamarjat tai kukat maljakkoon tuosta vaan. Jos pitäisi valita vain
yksi asia, olisi se kuitenkin ihmiset: asiakkaat, työkaverit, tutut,
yhteistyökumppanit, ystävät. Olen tuntenut itseni tervetulleeksi ja viihtynyt
erittäin hyvin. Olen täällä teitä punkalaitumelaisia (ja tietysti lähialueen ihmisiä)
varten.

Jos sinulla on toive apteekin toimintaa tai vaikkapa tuotevalikoimaa koskien, tule
rohkeasti kertomaan. Lupaan pohtia jokaisen idean läpi, vaikka ihan kaikkea ei
voitaisi toteuttaa. Mukavaa alkavaa viikkoa juuri sinulle !

apteekkari Anna Nurmi
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Tänään kurkistetaan farmaseuttisten töihin. Tällä hetkellä meillä farmaseuttisia
on töissä apteekkarin lisäksi proviisori Lotta ja farmaseutit Elli ja Mervi.

Kun haet reseptilääkettä apteekista, homma ei ole pelkästään lääkkeen
hakemista hyllystä ja rahastamista. Kela-kortin ”piippaaminen” hakee ajantasaiset
korvaustietosi Kelan tietokannoista. Seuraavaksi E-reseptikeskuksesta haetaan
sähköiset reseptit, keskustellaan mahdollisista lääkevaihdoista ja tehdään
merkinnät lääkkeiden toimituksesta. Lääkärin kirjaaman annosohjeen
ymmärrettävyys tarkistetaan, jonka jälkeen lääkepakettiin liimataan ohjetarra.
Lopuksi paketeista luetaan 2D-viivakoodi, mikä vertaa pakkauksen tietoja
lääkevarmennusjärjestelmän tietoihin. Tämä takaa, että apteekista toimitetaan
vain aitoja ja sitä kautta turvallisia lääkkeitä.

Asiakkaan reseptilistauksesta sekä yhteisvaikutustietokannasta tarkistetaan, ettei
käytössä ole päällekkäisiä tai muuten yhteiskäyttöön sopimattomia lääkkeitä.
Lasten lääkkeiden kohdalla tarkistetaan aina annostuksen olevan lapsen painon
mukainen.

Uusien lääkkeiden kohdalla käydään aina asiakkaan kanssa lääkkeen käytön
perusasiat läpi. Jo käytössä olevien lääkkeiden kohdalla saatamme kysellä
esimerkiksi, miten verenpaine tai verensokeri on pysynyt mallillaan. Asiakasta
neuvotaan tarvittaessa lääkkeisiin liittyvissä Kela-asioissa. Lääkkeiden hinta-
asioista keskustellaan lähes jokaisen asiakkaan kanssa. Lääkkeiden hinnat sekä
saatavuus saattavat muuttua apteekista riippumattomista syistä useasti vuoden
aikana.

Itsehoitopuolella työ on erityisesti neuvontaa. Usein kyselemme lisätietoja, jotta
varmistumme asiakkaan tarpeista ja voimme auttaa parhaalla mahdollisella
tavalla. Oikean itsehoitovalmisteen löydyttyä varmistamme, että asiakkaalla on
tarvittavat tiedot valmisteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Usein käy niinkin,
että tilanne hoituu lääkkeettömästi asiantuntevilla neuvoilla. Osaamisen
ajantasaisuus on tässä työssä tärkeää.

Suomalaisten apteekkien tekemän farmaseuttisen työn on arvioitu säästävän
muun lääkehuollon kuluja jopa miljardi euroa vuodessa. Asiakaskäyntejä
apteekissa on vuosittain Suomessa noin 60 miljoonaa. Aika mahtavaa, eikös !
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Tänään päästään piipahtamaan Tiinan töissä.
 
Olen Tiina, neljättä vuotta teknisenä työntekijänä Punkalaitumen apteekissa.
Tekninen työntekijä on useimmiten se, joka aamulla saapuu apteekille
ensimmäisenä. Työpäivä alkaa hieman muita aikaisemmin, jotta kaikki on
valmista, kun verkko-ovi klo 9 nousee ylös.

Lääkekuorma tulee meille tukkuliikkeistä tiistaista lauantaihin. Jokainen saapuva
tuote tarkistetaan; määrät, päiväykset ja pakkauksen kunto. Kirjaamisen jälkeen
ne viedään omille paikoilleen, niin resepti- kuin itsehoitopuolellekin.

Teknisen työnkuva on monipuolinen ja vaihteleva. Kuorman vastaanoton lisäksi
isona vastuualueena on apteekin laskutus. Asiakaslaskutus tehdään joka
kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, mutta pyörin aiheen parissa oikeastaan
päivittäin, koska vastaan tulee myös sähköisen laskutuksen virheitä, erääntyneitä
maksuja ja muita ”ei niin mukavia” juttuja. Myös saapuvia laskuja tarkistelen
ennen kuin ne menevät maksuun.

Lääkekuljetukset ovat mukava jokaviikkoinen tapahtuma! Maanantaisin pakkaan
auton piukkaan ja toimitan asiakkaille lääkkeitä pitkin poikin ympäri pitäjää;
mukavia kohtaamisia, kunpa joskus olisi enemmänkin aikaa jutusteluun.
Tarvittaessa muinakin päivinä toimitan asiakkaiden tilauksia kotiovelle asti.

Reseptivapaiden tuotteiden varastonvalvonta kuuluu isosti viikko-ohjelmaani.
Raporttien avulla seuraan päiväyksiä ja pidän huolen, ettei vanhenevia tuotteita
päädy asiakkaille. Lisäksi on mm. hinnanmuutoksia, kuukausitarjouksia,
keräilykampanjoita jne., joista vastaan, sekä paljon muita mielenkiintoisia juttuja.

Tärkeää on toki myös kukkien kastelu ja kahvinkeitto. Kahvi tuoksuu meillä
ainakin pari kertaa päivässä.
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Hei, olen Elli ja kolme vuotta olen saanut olla osana tätä mahtavaa apteekin
porukkaa . Työskentelen farmaseuttina ja yhtenä kiinnostavana työtehtävänä
minulla on annosjakelu. Myös haavanhoitoon liittyvät asiat kiinnostavat.

Lääkkeiden annosjakelupalvelun etuja ovat turvallisuus, helppous ja
taloudellisuus. Asiakas maksaa kahden viikon lääkkeistä kerralla, jolloin
lääkityksen yllättäen muuttuessa tai loppuessa lääkkeitä ei mene hukkaan.
Palvelu maksaa asiakkaalle 8 euroa/viikko. Hinnasta on mahdollista saada
osittainen kelakorvaus, mikäli asiakas on vähintään 75-vuotias ja käytössä on
ainakin 6 kela-korvattavaa lääkettä. Kotihoidon asiakas voi saada palvelua varten
Sotesin palvelusetelin, jolloin asiakas maksaa vain lääkkeiden hinnan.

Ennen annosjakelun aloittamista farmaseutti tarkistaa lääkkeiden
yhteisvaikutukset, päällekkäisyydet ja ottoajankohdat apteekkiin toimitetun
lääkelistan perusteella ja on yhteydessä lääkäriin mahdollisista muutoksista.
Apteekki huolehtii annosjakeluasiakkaan reseptien uusimisesta. Myös pussien
kotiinkuljetuksesta voidaan sopia.

Annosjakelupalvelu sopii kaikille säännöllistä lääkitystä käyttäville. Suosittelemme
palvelua erityisesti, jos lääkkeitä on käytössä useita ja tuntuu, että niiden
ottamisen kanssa on haasteita. Jos esimerkiksi dosetin täyttäminen tuntuu
hankalalta eikä ole varma, muistaako lääkkeet ottaa, annospussit ovat hyvä tuki
varmistamaan lääkehoidon sujumista. Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet
toimitetaan kahden viikon erissä pakattuna annospusseihin. Jokaiseen pussiin on
merkitty asiakkaan nimi, pussissa olevien lääkkeiden nimet ja ottoajankohta
(päivämäärä ja kellonaika). Pussien mukana tulee lääkityskortti, josta näkyy kaikki
annosjakelussa olevat lääkkeet.

Annosjakelua aloitettaessa apteekkiin tulee toimittaa ajantasainen lääkelista.
Apteekissa tehdään annosjakelusopimus, jossa kuvataan annosjakelun prosessit
ja käydään läpi vastuut. Sopimuksella asiakas antaa apteekille luvan henkilö- ja
lääkitystietojen säilyttämiseen. Tiliasiakkuuden perustamista suositellaan
annosjakelua aloitettaessa. Tällöin lääkkeet laskutetaan asiakkaalta kerran
kuukaudessa.

Olet lämpimästi tervetullut kysymään lisää !
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Tänään vähän lisää asiaa apteekin palveluista
 
Apteekin tutuin palvelu lienee lääkejätteen vastaanotto ja toimittaminen
edelleen asianmukaiseen hävitykseen. Käyttämättä jääneitä tai vanhentuneita
lääkkeitä ei tule hävittää viemäriin tai sekajätteeseen, vaan tuoda meille
apteekkiin. Tällä tavalla suojelemme yhdessä luontoa lääkeainekertymiltä.
Reseptiasiakkaille tuttu palvelu on sähköisten reseptien uusimispyyntöjen
lähettäminen asiakkaan puolesta omalle terveysasemalle. Uusintapyyntö maksaa
meillä 2€ riippumatta siitä, montako reseptiä kerralla uusittavaksi lähetetään.
Palvelu on erityisen kätevä, mikäli asiakas ei itse käytä Kanta-palvelua, jonka
kautta reseptin voi itse laittaa uusintaan.

Usein käytetty palvelu on myös lääkkeiden kotiinkuljetus Punkalaitumen alueella.
Kuljetuksen hinta on 8€ alle 5km matkalle, 10€ alle 10 km matkalle ja pidemmät
matkat +1€/km. Yleensä pystymme hoitamaan kotiinkuljetukset heti saman
päivän aikana.

Henkilökunnassamme on kaksi koulutettua tukisukkien mittauseksperttiä.
Otamme mitat erilaisia sukkia varten ja tilaamme mittojen mukaan tuotteet joko
valmiina sukkina tai mittatilaustyönä Tampereella toimivalta Lymediltä.

Apteekilla on Pourun aulassa kassoja vastapäätä Noutoapteekki-lokerikko, jota
rohkaisemme käyttämään aina tarvittaessa! Noutoapteekista tuotteet voi noutaa
Pourun aukioloaikoina. Voit tilata tuotteet noutolokerikkoon vietäväksi
puhelimitse, tai jos joku tuote vaikka jää apteekkikäynnillä tilattavaksi, sen voi
pyytää laittamaan lokerikkoon tuotteen saavuttua apteekkiin. Kun tuote on
noudettavissa, saat tekstiviestillä lokerikon avauskoodin. Toimintatapa on
samanlainen kuin Postin tai Matkahuollon automaateissa. Lokerikkoon
toimitetaan huoneenlämmössä säilyviä tuotteita.

Meitä saa pyytää erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan esimerkiksi apteekin
toimintaan tai lääkkeisiin liittyvistä, kiinnostavista asioista. Tuemme paikallisia
toimijoita mm. lahjoittamalla arpajaispalkintoja tapahtumiin ja sponsoroimalla
julkaisuja. Haluamme olla mukana punkalaitumelaisten arjessa ja juhlassa 
 Mottomme ”Hymyn verran parempaa palvelua” kertoo siitä, miten haluamme
teidät asiakkaamme kohdata.

23.9.



Hei, olen Mervi ja uusin tulokas Punkalaitumen apteekin tiimissä. Toimin
apteekissa farmaseuttina, ja joku on voinut jo bongatakin minut työn touhussa .
Sydäntäni lähellä ovat erityisesti eläimet sekä lääkitysturvallisuus. Poikkea
ihmeessä apteekilla, niin jutellaan lisää!

Näin metsästyskauden alussa, ja sen aikana, on hyvä huolehtia erityisesti
metsästyskoirien madotuksesta. Metsästyskoirille suositellaan annettavaksi
ekinokokkiin tehoavaa heisimatolääkettä kerran kuukaudessa koko
metsästyskauden ajan tai eläinlääkärin antaman ohjeen mukaan.

Lemmikkien touhujen tiimellyksessä voi sattua ja tapahtua. Pieniä ihorikkoja
voidaan hoitaa esimerkiksi hunajapitoisilla Vetramil-tuotteilla. Myös tassujen
anturoita ja varpaanvälejä voidaan hoitaa ja suojata saman merkin tassuvahalla.
Poikkea apteekilla, niin valitaan yhdessä sopivat tuotteet!

Psst: Tiesitkö muuten, että apteekin kautta voi tilata myös koirien ja kissojen
ruokia? Meidän kauttamme saa tilattua mm. laadukasta Virbac HPM ruokasarjaa,
jota saa hankittua ainoastaan apteekeista ja eläinlääkäriasemilta. Virbac on
ranskalainen pelkästään eläintuotteisiin erikoistunut lääkeyritys, jonka ruuat
valmistetaan Ranskassa omalla tehtaalla. Ruokia on saatavilla sekä kissoille että
koirille. Valikoimaa on perusruuista aina eläinlääkärin suosittelemiin
erityisruokavalioihin asti.
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Kylläpä viikko kului äkkiä! Tänään sunnuntaina ehdimme vielä kertoa vähän
tulevista jutuista.

Kuten aiemmin tällä viikolla jo mainitsimmekin, kehitämme
tuotevalikoimaamme jatkuvasti asiakkaitamme mahdollisimman hyvin
palvelevaksi. Lokakuussa luvassa on taas uutta, kun saamme myyntiin Suomessa
valmistetun Karkelon Sukka -tuotemerkin sukkasarjan. Sukkien erikoisuus on
materiaali, jossa kuituun on lisätty nanotekniikalla merilevää ja sinkkiä. Malleja
löytyy joka lähtöön: kiristämättömiä ja puristamattomia, polvisukkia, varrettomia,
diabeetikoille ja liikkujille sopivia. Sukat lupaavat vastata monenlaisiin jalkojen
hyvinvointiin liittyviin haasteisiin. Sukissa on Käytä ja pese -tyytyväisyystakuu: ellet
ole sukkiin tyytyväinen, saat rahasi takaisin tai toisenlaiset sukat tilalle. Sukkia
pääsee jo kurkistelemaan valmistajan sivuilta: www.karkelonsukka.fi.

Orionin keräilykampanja on jo varmasti monille apteekin asiakkaille tuttu. Syksyn
kamppis starttaa huomenna 26.9. ja kestää vuoden loppuun. Voit kerätä leimoja
keräilykorttiin esimerkiksi Favora-tuotteista, jotka ovat meillä lokakuussa
mahtavassa -30% tarjouksessa. Joulukuussa meillä on useita Orionin tuotteita
passelisti 9€ tarjouksessa keräilykortin täyttämiseksi. Kuudella Orionin ei-
lääkkeellisen itsehoitotuotteen ostoleimalla saat valita tuotepalkinnon, joita tällä
kertaa on mm. Fiskarsin paistinpannu, Arabian muumimuki ja Iittalan Kastehelmi
-kulhot. Tuotepalkintoa ei tarvitse odotella postista kotiin, vaan sen saa heti
mukaan apteekilta. Meidän apteekilla on aina oma ekstraetu keräilykampanjaan:
Kun palautat täyden keräilykortin meille, osallistut vapaavalintaisen ylimääräisen
tuotepalkinnon arvontaan!

Sitten vielä sokerina pohjalla: #punkalaitumelaiset -viikkomme kunniaksi
laitamme pitkästä aikaa apteekin facebookissa käyntiin muumimukiarvonnan.
Palkinnossa on kaksi muumimukia, joista voi hörppiä kaverin kanssa vaikkapa
piristävät aamukahvit tai lämpimät iltakaakaot. Apteekin löydät facebookista
nimellä Punkalaitumen apteekki. Kiitos seurastasi täällä somessa. Nähdään
apteekin facebookissa ja tietysti apteekilla!

apteekkari Anna ja koko apteekin väki
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.karkelonsukka.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2UV-UIGo3XyzmxE2s4iOK68eF2rzb52Wjq5f0XVkIGurIzgApnN4Ae5so&h=AT1-XUQwyPCvmxf5nZskU_zOkMj_X8XPbB7-X05o2sp-uM964HqpHURiDZWYHbxv-0Nin5h9iUY-aPVR-2Ic_ek2ZCJjLhU88o9Kx0a1-SmiY_H1PsTUpaa9WeQZhkwTxYOK&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2wk271UtXYtjt2LgzxX1b7CQTFUAmQRKt-7bgMZ2Bn1WIbRkdr7Pidvp8ZMmT4s90_XJYeJHPg0WkCxRWuVZxXG9P4vOvTnbAViob9Kp7eMk8gTX5RBbhV4F_UVo7AYeb4XGJTx2r410Bg58rtjNsuKyk8VccxHgDrduytX7ygwXjxVUvx-9UTpDBN_radJaVrUj-vUWmQcKrbWGkKy6D__B2x65roxfkH
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