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Apteekin koneellinen annosjakelu
Olemme aloittaneet Salon kaupungin kotihoidossa siirtymisen lääkkeiden koneelliseen
annosjakeluun. Lääkkeiden koneellisella annosjakelulla tarkoitetaan säännöllisesti
otettavien lääkkeiden jakamista dosetin sijaan annosjakelupusseihin. Apteekki toimittaa
koneellisesti jaetut annospussit kotihoitotiimeihin, jolloin hoitajien työaika saadaan
paremmin riittämään asiakastyöhön. Ennen asiakkaan siirtymistä annosjakeluun lääkäri ja
apteekki arvioivat, soveltuuko asiakkaan lääkitys annosjakeluun ja tarkastavat myös, että
lääkkeiden ottoaika on asiakkaan kokonaislääkityksen kannalta paras mahdollinen.
Säännöllisesti otettavat lääkkeet ovat jatkossa dosetin sijaan jaettu annospusseihin.
Kotihoito toimittaa annosjaetut lääkkeet kotiin kahden viikon välein. Jos kotihoito antaa
tällä hetkellä päivittäin lääkkeet dosetista, jatkossa kotihoito antaa ne päivittäin
annospusseista. Annosjakelupussi sisältää asiakkaan yhden ottokerran lääkkeet.
Tarvittaessa käytettävien lääkkeiden osalta kaikki toimii kuten ennenkin, myös kotihoidon
ja asiakkaan välillä sovitut muut palvelut jatkuvat ennallaan.
Palvelu tuotetaan palvelusetelillä, joten annosjakelusta ei tule asiakkaalle ylimääräisiä
kustannuksia. Kotihoidon hoitajat hoitavat apteekin ja asiakkaan välisen sopimuksen
viemisen asiakkaalle ja apteekille. Asiakkaan asiointia apteekissa ei tarvita. Hoitajat myös
tarvittaessa opastavat asiakkaita annospussien käytössä.
Hyödyt asiakkaalle koneellisesta lääkkeiden annosjakelusta ovat selkeät:
* Lääkehoidon turvallisuus lisääntyy. Lääkehoidon ajantasaisuus tarkastetaan kahden
viikon välein ennen lääkkeiden annosjakelua. Samalla varmistetaan, ettei turhia lääkkeitä
ole lääkelistalla ja että lääkkeillä ei ole yhteisvaikutuksia. Koneellisesti jaettujen
lääkepussien mukana tulee annostuskortti, jossa näkyy ajantasainen lääkitys.
* Lääkkeenotto on helppoa. Lääkkeet on pakattu annospusseihin, joissa on selkeästi
merkattuna asiakkaan nimi, lääkkeen ottoaika sekä pussissa olevien lääkkeiden nimet ja
vahvuudet. Apteekki ja lääkäri ovat myös tarkastaneet, että lääkkeiden ottoaika on
asiakkaan kokonaislääkityksen kannalta optimaalinen.
* Koneellinen annosjakelu on taloudellinen. Lääkärin muuttaessa lääkitystä, vajaita
lääkepurkkeja ei jää kotiin eikä lääkehävikkiä synny. Asiakas maksaa vain jaetuista
kahden viikon lääkkeistä. Annosjakeluyksikössä on käytössä edulliset ja suuret
lääkepakkaukset ja tämän vuoksi lääkekustannuksiin tulee usein säästöä.
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Asiakkaalle, jonka lääkitys soveltuu annosjakeluun, myönnetään palveluseteli ja asiakas
valitsee mistä apteekista hän palvelun hankkii.
Salon kaupungin hyväksymät lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelituottajat:
Halikon apteekki: Prismantie 2, 24800 Halikko. Puh. 02 7371502
toimittaa koko Salon alueella
Salon Vanha apteekki: Vilhonkatu 8 (kauppakeskus Plaza), 24100 Salo. Puh. 02 777 6400
toimittaa koko Salon alueella
Kuusjoen sivuapteekki: Ylikulmantie 250, 25330 Kuusjoki. Puh. 02 7776480
toimittaa koko Salon alueella
Yliopiston apteekki: Vilhonkatu 14, 24240 Salo. Puh. 0300 20200
toimittaa koko Salon alueella
Kuninkaantien apteekki: Länsiranta 8, 24100 Salo. Puh. 02 731 2300
Apteekki ei toimita lääkkeitä Kiskon, Perniön ja Kiikalan ja Suomusjärven kotihoitotiimien
asiakkaille, eikä Perniökodin asiakkaille
Kiskon apteekki: Toijantie 2, 25460 Kisko. Puh. 02 7391529
Kiskon apteekki toimittaa vain Kiskon kotihoitotiimin asiakkaiden lääkkeet
Kiikalan apteekki: Kirkkotie 10, 25390 Kiikala. Puh. 02 7387146
Suomusjärven apteekki: Bulevardi 10, 25410 Suomusjärvi. Puh. 02 7337747
Kiikalan ja Suomusjärven apteekit toimittavat vain Kiikalan ja Suomusjärven tiimien
asiakkaiden lääkkeet.
Perniön apteekki: Haarlantie 21, 25500 Perniö. Puh. 02 7357313
Perniön apteekki toimittaa vain Perniö-Särkisalo kotihoitotiimin ja Perniökodin
asiakkaiden lääkkeet.

kuva: Pharmac
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