LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -PALVELU
Palvelun tuottaja
Apuna Pharmax, www.apunapharmax.fi
040 739 7890, info@apunapharmax.fi

Palvelu kuuluu alan mukaiseen terveyden- ja sairaanhoitopalveluun, josta ei suoriteta arvonlisäveroa.

Maksuehto

LHKA-asiantuntija Päivi Rauma, Proviisori, FaT

Käteisellä, kortilla tai laskulla arvioinnin jälkeen.

Kohderyhmä

Hintaan sisältyy

Iäkkäät, monisairaat tai paljon lääkkeitä käyttävät yksityisen henkilöt. Palvelutalot, kotihoito, apteekit, yksityiset lääkäriasemat ym.

Toteutuspaikka

Alkuhaastattelu, arviointi ja raportin teko, loppukeskustelu ja tarvittaessa puolen vuoden jälkeinen kontrollihaastattelu. Hintaan sisältyy matkakulut 30 km
edestakaiselta matkalta (eli 15 km suuntaansa) sekä
tarvittaessa postimaksut.

Kotikäynnein tai muutoin sovitussa paikassa tai
etäyhteydellä (esim. puhelimitse) ympäri Suomen.

Hintaan ei sisälly

Toteutustapa

Mahdolliset lääkärikäynnit eivät sisälly hintaan. Matkakulut yli 30 km edestakaiselta matkalta veloitetaan
erikseen.

Asiakkaan haastattelu, arvioinnin suorittaminen ja raportin teko sekä loppukeskustelu. Mahdollisuus
kontrollipalaveriin lääkitysmuutosten jälkeen.

Kuvaus
Arvioinnissa käydään läpi asiakkaan sairaudet, oireet,
lääkelista, lisäravinteet, lääkityksen ongelmakohdat
ja laboratorioarvot. Siinä katsotaan annostukset, yhteisvaikutukset, mahdolliset haittavaikutukset ja
lääkkeiden ottoajat sekä -tekniikat. Tarkoituksena on
korjata lääkityksen epäkohtia. Arvioinnista koostetaan raportti, jonka voi toimittaa omalle lääkärille.
Muutokset lääkelistaan tekee aina lääkäri, joka päättää mitkä asiat huomioidaan lääkityksessä. Asiakas ei
itse saa tehdä muutoksia.

Tavoite
Tehokkaampi, turvallisempi ja järkevämpi lääkehoito.
Parempi elämänlaatu, hoitomyöntyvyys ja mahdolliset säästöt lääkekuluissa.

Palvelun hinta
65 € / tunti.
Arviontiin kulunut aika määräytyy arvioinnin haasteellisuuden ja lääkemäärän mukaan. Syvälliseen arviointiin, jossa lääkkeitä on esim. yli 15, kuluu aikaa
noin 4-6 tuntia. Mahdollisuus on kuitenkin määrätä
palvelulle maksimiaika, jonka puitteissa lääkelistaa
tarkistetaan ja arvioidaan sen verran kuin ennättää.
Hintaan sisältyvät matkakulut 30 km edestakaiselta
matkalta (eli 15 km suuntaansa). Ylimenevältä osuudelta laskutetaan 0,45 € / km. Matkakuluissa huomioidaan arvioijan muut ajoreitit niin, että vain reitiltä
poikkeaminen huomioidaan.

Noudatettavat sopimusehdot
Asiakkaan kanssa allekirjoitetaan lomake, jonka puitteissa arvioija saa käsitellä asiakkaan antamia sairaus- ja lääkitystietoja sekä laboratorioarvoja. Tiedot
ovat luottamuksellisia eikä niitä välitetä eteenpäin.
Arvioinnin yhteydessä noudatetaan seuraavia asetuksia: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(785/1992), Henkilötietolaki (523/1999), Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) ja
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990).

Peruutusehdot
Haastattelun voi siirtää tai perua 3 päivää aikaisemmin, jolloin tästä aiheutuvia maksuja ei tule. Mikäli
varaus siirretään tai peruutetaan myöhemmin tai jätetään kokonaan huomioimatta, toimijalla on oikeus
veloittaa siihen liittyviä kustannuksia, kuten matkakorvauksia täysimääräisenä.

