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LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELU

Käytössä olevat resepti- ja itsehoitolääkkeet
sekä muut valmisteet

Oletko epävarma lääkkeiden ottoajoista tai
yhteensopivuudesta? Epäiletkö lääkehaittoja?
Tule APTEEKKIIN keskustelemaan lääkityshuolistasi!

Palauttakaa taulukko täytettynä apteekkiin. Vaihtoehtoisesti voitte
toimittaa apteekkiin muun lääkityskortin tai ottaa mukaanne reseptit
ja/tai lääkepakkaukset.

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään kokonaislääkitys ja tarkis
tetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimat
tomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja
soveltuvuus iäkkäille.

Asiakkaan nimi:
Lääke: nimi ja vahvuus

Annostelu

Ottoaika

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään
asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteu
tusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon.
Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti- ja itse
hoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä.
Valmisteet kirjataan oheiseen taulukkoon ennen keskusteluaikaa. Kortti
palautetaan täytettynä apteekkiin etukäteen tai otetaan mukaan tapaa
miseen. Vaihtoehtoisesti apteekkiin voi toimittaa muun lääkityskortin.
Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkei
den tiedot voidaan katsoa e-reseptikeskuksesta ja apteekin reseptin
toimitustiedoista.

Teille on varattu aika lääkityksen tarkistuspalveluun
.
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