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Lääkkeet annospusseissa apteekista
Koneellinen annosjakelu on Apteekkariliiton jäsenapteekkien
tarjoama palvelu, jossa apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja
kapselit pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin.

Palvelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa. Erityisen
hyödyllinen palvelu on niille, joilla on useita lääkkeitä
jatkuvassa käytössä.

Palvelussa mukana oleva asiakas saa lääkkeensä apteekista annospusseihin pakattuina
kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaisella toimituskerralla asiakas saa annospussinauhan
lisäksi apteekista ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä
olevat lääkkeet ja niiden annostukset. Kun asiakkaan kokonaislääkitys on sekä lääkärin
että apteekin tiedossa, lääketurvallisuus paranee.
Palveluun sisältyy apteekin tekemä kokonaislääkityksen tarkistus. Siinä selvitetään,
onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä sekä
varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi.
Kokonaislääkityksen tarkistus on osoittautunut tarpeelliseksi, sillä sen avulla voidaan
poistaa mahdollisesti haitallisia lääkeyhdistelmiä ja vähentää monen potilaan
lääkekuormaa. Tarkistuksessa esille tulleista asioista neuvotellaan hoitavan lääkärin
kanssa, joka päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista.

Säästöjä lääkemenoihin
Säästöjä syntyy siitä, että asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista lääkkeistä, eikä
kokonaisista lääkepakkauksista, kuten tavallisesti. Tällä tavoin lääkitysmuutoksen
aiheuttama lääkehävikin määrä pienenee, eikä kotiin kerry turhia lääkkeitä. Säästöä
syntyy myös annosjakelussa käytettävistä suurista, edullisemmista lääkepakkauksista,
joissa lääkkeiden yksikköhinnat ovat edullisimpia sekä usein myös lääkityksen
kevenemisestä kokonaislääkityksen tarkistuksen seurauksena. Annosjakelussa
käytetään lääkevaihdon piirissä olevia edullisia lääkevalmisteita.
Annosjakelupalvelu sopii erinomaisesti palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon, joissa
se vapauttaa hoitohenkilö-kunnan aikaa lääkejakelusta ja reseptien hallinnoinnista
muihin tehtäviin. Myös yksittäinen henkilö tai omainen voi tiedustella palvelua omasta
lähiapteekista.
Suuremmat, edullisemmat
pakkaukset
annosjakelussa

Uuden lääkkeen kokeilu
mahdollista
pienillä lääkeostoilla

Asiakas maksaa vain hänelle
toimitetuista lääkkeistä, eikä
koko pakkauksesta

Kotiin ei kerry käyttämättömiä
lääkkeitä

Monimutkaiset erikoisannostelut
ovat mahdollisia

Lääkitystä on helppo muuttaa
2 viikon välein

Annosjakelupalkkiosta
Kelan korvaus
Apteekki perii annosjakelusta palkkion, johon kuuluu annospussien
lisäksi kokonaislääkityksen tarkistus sekä annosjakelureseptien
hallinnointi. Annosjakelusta perittävä palkkio on osittain Kelan
korvaama 75 vuotta täyttäneille, jos lääkäri arvioi heille olevan
hyötyä annosjakelusta. Korvauksen edellytyksenä on, että asiakas
käyttää vähintään kuutta korvattavaa lääkettä ja palveluun kuuluu
kokonaislääkityksen tarkistus.
Valmius palvelun tarjoamiseen on jo liki 300 apteekilla. Ajantasainen
luettelo apteekeista löytyy Apteekkariliiton verkkopalvelusta.
Lisätietoja annosjakelupalvelusta Apteekkariliiton
jäsenapteekeista ja Internetistä osoitteesta
www.apteekkariliitto.fi.

-

Kokonaislääkityksen tarkistus lisää potilasturvallisuutta
ja usein keventää lääkitystä.

-

Lääkkeet jaellaan sen kokoisesta pakkauksesta,
jossa tabletin tai kapselin yksikköhinta on halvin.

-

Konejakelu on hygieenisempää, tehokkaampaa
ja virheettömämpää kuin lääkkeiden jakelu käsin
annoslokerikkoon eli dosettiin.

-

Asiakas saa apteekista selkeän ja ajantasaisen
tulosteen koko lääkityksestään.

-

Annospusseja on helppo ottaa tarvittaessa mukaan.

-

Asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista
lääkkeistä, eikä koko pakkauksesta.

-

Monimutkaiset erikoisannostelut ovat mahdollisia.

-

Pienintä pakkauskokoa pienemmätkin lääkeostot
ovat mahdollisia (esim. uuden lääkkeen kokeilu).

-

Lääkitystä on helppo muuttaa 2 viikon välein.

-

Hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa varsinaiseen
hoitotyöhön, kun lääkkeet on jaettu valmiiksi
ja apteekki huolehtii reseptien hallinnoinnista.

-

Kotiin ei kerry käyttämättömiä lääkkeitä.

Kokonaislääkityksen
tarkistus

2 viikon lääkkeet
annospusseissa

Lääkityskortti

Annosjakelua tarjoava apteekki
-

tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen ja neuvottelee lääkärin
kanssa mahdollisista muutostarpeista
seuraa lääkitystä ja tekee muutosten yhteydessä perustarkistukset
päällekkäisyydestä ja mahdollisista yhteisvaikutuksista

-

toimittaa asiakkaan lääkkeet kerta-annospusseihin pakattuina
2 viikoksi kerrallaan
toimittaa lääkkeiden mukana ajan tasalla olevan lääkityskortin,
josta käy ilmi asiakkaan koko lääkitys
seuraa annosjakelureseptien tilannetta ja muistuttaa niiden
uusimistarpeesta

-

kehottaa tarvittaessa käymään lääkärissä.

Apteekkariliiton jäsenapteekit
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Koneellisen annosjakelun etuja

