Allekirjoittamalla tämän lomakkeen siirryn KEMIN I APTEEKIN annosjakeluasiakkaaksi ja
saan säännöllisesti otettavat, koneelliseen annosjakeluun soveltuvat lääkkeeni apteekista
kerta-annospusseihin pakattuna.

ANNOSJAKELUASIAKASSOPIMUS
Asiakkaan nimi
Henkilötunnus

Erityiskorvausnumerot

Puh.
Yhteyshenkilö

Puh.

Osoite
Hoitoyksikkö

Puh.

Osoite
Laskutustiedot
Pankki

Tilinumero

Apteekki saa rekisteröidä ja säilyttää lääkitys- ja lääkekorvaustietoni annosjakelun tarkoittamassa
laajuudessa sekä luovuttaa ne sopimusvalmistusapteekin annosjakelu-yksikölle, hoitavalle
lääkärille ja lääkitysasioitani hoitavalle yhteyshenkilölle. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen
kuin annosjakelutoimintaan.
Tarvittaessa liitteenä valtakirja 
Paikka ________________________ pvm _____________
_________________________
Asiakkaan allekirjoitus

__________________________
Apteekin edustajan allekirjoitus

Apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet kerta-annospusseissa kahden
viikon erissä. Apteekki ylläpitää rekisteriä asiakkaan kokonaislääkityksestä.
Asiakas saa lääkkeiden mukana lääkityskortin, jossa on ajan tasalla olevat tiedot hänen lääkityksestään. Hoitavan lääkärin työn helpottamiseksi asiakas pitää lääkityskorttinsa mukanaan
lääkärissäkäynneillä.
Koneellisessa annosjakelussa Kemin I apteekki tilaa lääkkeet annospusseihin pakattuna ns.
sopimusvalmistusapteekilta, jona sopimuksen tekohetkellä toimii Espoonlahden apteekki.
Annosjakelupalvelun hinta on 6,50 Eur sopimuksen tekohetkellä. Hinta on voimassa tällä
sopimuksella toistaiseksi. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle aina 1 kuukausi
ennen seuraavaa alkavaa kolmen kuukauden ostokertajaksoa.
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Jää asiakkaalle

ANNOSJAKELUSOPIMUS / Kemin 1-apteekki

Apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet kerta-annospusseissa kahden
viikon erissä. Apteekki ylläpitää rekisteriä asiakkaan kokonaislääkityksestä.
Asiakas saa lääkkeiden mukana lääkityskortin, jossa on ajan tasalla olevat tiedot hänen lääkityksestään. Hoitavan lääkärin työn helpottamiseksi asiakas pitää lääkityskorttinsa mukanaan
lääkärissäkäynneillä. Koneellisessa annosjakelussa Kemin I apteekki tilaa lääkkeet annospusseihin pakattuna ns. sopimusvalmistusapteekilta, jona sopimuksen tekohetkellä toimii
Espoonlahden apteekki. Asiakkaan henkilö- ja lääkitystiedot toimitetaan sopimusvalmistusapteekille, jota sitoo normaali apteekkitoiminnan vaitiolovelvollisuus.
Apteekki laskuttaa asiakkaalta sv-omavastuuosuuden koneellisesti jaelluista lääkkeistä.
Kela korvaa koneellisesti jaellut lääkkeet kuten muutkin reseptilääkkeet. Asiakkaan laskutus
tehdään toimitusjakson viimeisen toimituksen jälkeen (noin 70 pv kuluttua toimitusjakson alusta).
Apteekki laskuttaa asiakkaalta lisäksi annosjakelutyöstä perittävän palvelumaksun (erikseen
sovittavalla tavalla).
Annosjakelupalvelun hinta on 6,50 Eur sopimuksen tekohetkellä. Hinta on voimassa tällä
sopimuksella toistaiseksi. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle aina 1 kuukausi
ennen seuraavaa alkavaa kolmen kuukauden ostokertajaksoa.
Mahdollisesta suoraveloituksesta tehdään apteekin kanssa erillinen sopimus.
Apteekki vähentää palvelumaksusta Kansaneläkelaitoksen maksaman korvauksen (42%
palvelumaksusta; enintään 1,26 euroa/viikko), jos sairausvakuutuslaissa määrätyt edellytykset
palkkion korvaamiselle täyttyvät. Korvauksen perusteena on pyrkimys madaltaa korvattavia
lääkekustannuksia annosjakelun avulla. Keinoja ovat lääkityksen tarkistaminen yhdessä hoitavan
lääkärin kanssa, lääkkeiden toimittaminen kahden viikon erissä lääkehävikin vähentämiseksi sekä
yksikköhinnaltaan edullisten lääkevalmisteiden ja pakkausten käyttö annosjakelussa.
Annosjakelussa noudatetaan lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän periaatteita.
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Asiakas voi lopettaa annosjakelupalvelun käytön niin halutessaan ilmoittamalla lopetuksesta 2
viikkoa ennakkoon, jolloin apteekki hyvittää toimittamatta jääneet lääkkeet ja niitä vastaavat
maksetut palvelumaksut.
Apteekki voi lopettaa annosjakelupalvelun ilmoittamalla asiakkaalle 1 kuukausi ennen palvelun
päättymistä. Myös tällöin apteekki hyvittää toimittamatta olevat lääkkeet ja niitä vastaavat
palvelumaksut.

YHTEYSTIEDOT

Kemin I apteekki, Asemakatu 1, Kauppakeskus Botnia, 94100 Kemi
Apteekkari Pekka Paananen Puh. 010 666 4230
– Syväkankaan sivuapteekki, Ouluntie 32, 94700 Kemi, Puh. 010 666 4233
– Rytikarin sivuapteekki, Rytikatu 4, 94830 Kemi, Puh. 010 666 4234
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