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Uudistuva apteekki

T

aaliskuussa Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalainen apteekkijärjestelmä täyttää tavoitteensa varsin hyvin. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta katsoo apteekkien vastaavan heidän odotuksiinsa. Yhtä moni on myös tyytyväinen viimeisimpään
apteekkikäyntiinsä. Apteekki on Suomen käytetyin terveyspalvelu: Apteekkikäyntejä on vuosittain yli 60 miljoonaa!

Mitä suomalaiset odottavat apteekilta
Vuoden 2018 alussa toteutetussa apteekkiasiointitutkimuksessa selvitettiin, mitä apteekilta odotetaan1. Apteekit saivat kiitosta
sijainnista, palvelun ammattitaidosta ja asiantuntijuudesta sekä asioinnin helppoudesta. Apteekin palveluista tärkeimmäksi arvioitiin
Kelan lääkekorvauksen saaminen lääkeoston yhteydessä eli suorakorvaus. 94 prosenttia vastaajista piti tätä erittäin tai melko tärkeänä.
Lääkityksen ja lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistus (90 %) ja lääkeneuvonta (88 %) arvioitiin seuraavaksi tärkeimmiksi palveluiksi. Myös
lääkkeen vaihtamista edullisempaan ja reseptin uusimista apteekin kautta arvostettiin. Nuoremmassa ikäryhmässä (alle 35-vuotiaat)
merkittäviksi palveluiksi nousivat mahdollisuus hoitaa apteekkiasioita verkon kautta. Lääkkeiden verkkokauppa, etälääkärin vastaanotto
apteekin yhteydessä, lääkkeiden annosjakelu ja kotiinkuljetus olivat toivottuja palveluja.

Apteekki uudistuu
Väestön ikääntyminen, avohoidon lisääntyminen ja uudet, tehokkaammat, mutta usein myös kalliimmat lääkkeet nostavat valtion
lääkekorvausmenoja. Rationaalinen eli järkevä lääkehoito on paitsi inhimillisesti tärkeää, myös kansantalouden näkökulmasta yhä välttämättömämpää. Ratkaisuna tähän Apteekkariliitto esittää mm. vahvempaa tukea lääkehoidon seurantaan sekä säännöllisiä lääkehoidon
arviointipalveluita. Lisäksi ehdotetaan mm. lääkkeiden hinnoittelun uudistamista, lääkekorvausjärjestelmän selkeyttämistä ja verkkoapteekkitoiminnan helpottamista.
Tavoitteena on, että apteekilla on tulevaisuudessa nykyistä tärkeämpi rooli terveydenhuollon kokonaisuudessa. Se mahdollistaa
lähiterveyspalveluita, jotka ovat kaikkien ulottuvilla ilman ajanvarausta. Apteekki palvelee entistä monipuolisemmin sekä asiakasta että
yhteiskuntaa.
Aurinkoista ja lämmintä kesää toivottaen

Suomalaisten apteekkiasiointi 2018 -tutkimuksen toteutti Suomen Apteekkariliiton
toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 16.–18. tammikuuta 2018 ja siihen vastasi yli tuhat iältään 18–70-vuotiasta
mannersuomalaista.
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Pekka Karttunen, apteekkari, dos.

Kuulumme Yhteistyöapteekit
-ketjuun
Yhteistyöapteekit (YTA) on
Suomen suurin yksityisten
apteekkien muodostama ketju.
Tällä hetkellä palvelemme 136
toimipisteessä. Yhteistyön ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme
entistä monipuolisempia etuja.
Yksi esimerkki niistä ovat lukuisat
tarjouksemme, joita löydät muun
muassa tämän lehden takasivulta.
Lue lisää Yhteistyöapteekeista
www.yta.fi
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