OULAISTEN APTEEKKI PALVELEE

LÄÄKEHOITOA TUKEVAT PALVELUT
Huolestuttavatko mahdolliset lääkkeiden yhteisja haittavaikutukset tai päällekkäisyydet lääkityksessä? Tiedätkö millaisia lääkkeitä nautit ja kuinka parhaiten varmistat hyvän hoitotasapainon?
Lue lisää»

LÄÄKITYKSEN KOKONAISARVIOINTI
Lääkehoidon kokonaisarviointi on asiantuntijapalvelu,
josta voi saada avun erilaisiin lääkityksessä esiintyviin
ongelmiin ja mahdolliseen lääkkeiden päällekkäiskäyttöön. Lääkehoidon kokonaisarviointi tehdään yhteistyössä
hoitavan lääkärin kanssa.
Arviointi aloitetaan noin 1-2 tunnin mittaisella haastattelulla, jossa käydään läpi asiakkaan käyttämät resepti- ja itsehoitolääkkeet, sairauskertomus sekä sen hetkinen vointi. Tietojen keräämisen jälkeen tehdään kattava
arviointi käyttäen apuna erilaisia tietokantoja. Arvioinnin
pohjalta tehtyyn raporttiin kirjataan havaitut lääkehoidon ongelmakohdat sekä mahdolliset korjausehdotukset.
Asiakkaan lisäksi raportti toimitetaan myös hoitavalle lääkärille, jonka kanssa neuvotellaan yhdessä jatkotoimenpiteistä. Arviointiin yhdistetään tarvittaessa kotikäynti.
Palvelun hinta 360 € (+km-korvaus).

LÄÄKEHOIDON TARKISTUS
Lääkehoidon tarkistus on asiantuntijapalvelu, jossa keskitytään lääkehoidon ongelmakohtiin ja neuvotaan asiakasta käyttämään lääkkeitä tarkoituksenmukaisesti.
Lääkehoidon tarkistuksessa käydään läpi asiakkaan resepti- ja itsehoitolääkkeiden käyttö.
Tarkoituksena on auttaa lääkkeenoton
tarkoituksenmukaisessa toteutuksessa
(lääkkeiden annostelu ja ottoajankohdat). Samalla varmistetaan lääkehoidon turvallisuus yhteisvaikutusten,
päällekkäislääkityksen ja iäkkäille
mahdollisesti haitallisten lääkkeiden
osalta. »

Lääkehoidon tarkistukseen kuuluu noin puolen tunnin
keskustelu, jossa käydään läpi lääkityksen ongelmakohtia asiakkaan tarpeiden ja farmaseutin tarkistuksessa tekemien havaintojen pohjalta (esim. lääkkeenoton oikea
toteutus ja mahdolliset lääkehaitat).
Lääkehoidon tarkistuksesta laaditaan raportti, jonka asiakas voi halutessaan toimittaa lääkärille. Vakavista huomioista otetaan lääkäriin yhteys apteekista. Lääkehoidon tarkistus on helppo tapa lisätä lääketurvallisuutta.
Palvelun hinta 50 €

LÄÄKEKORTTI
Lääkekortti kokoaa tiedot lääkityksestä yhdelle paperille.
Ajantasainen paperituloste selkeyttää lääkityksen hallintaa ja on kätevä ottaa mukaan lääkärikäynnille tai matkalle.
Palvelun hinta 10 €
(lääkehoidon tarkistuksen yhteydessä 5 €).

LÄÄKKEIDEN KOTIINKULJETUS
Kuljetamme tarvittaessa asiakkaidemme
lääkkeet kotiin erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Reseptilääkkeet ja muut
valmisteet voi tilata puhelimitse apteekin
numerosta 08 470 022.
Palvelumaksu on 10 €
(Hinta Oulaisten taajama-alueella, muualle km-taksan
mukaisesti. Kysy lisää!)

Hinnat 9/2017. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tartu luuriin ja soita

08 470 022
Turvallisesti terveempään
huomiseen.
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