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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apteekki
� Apteekin henkilökunta yhteensä n. 60
� Apteekki palvelee:

– Tampereen yliopistollinen sairaala
– 8 sairaalaa
– 17 terveyskeskusta
– 16 hoito- ja vanhainkotia 

� Apteekin toimipisteistä toimitetaan lääkkeitä yli 
3100 sairaansijalle
– Vuonna 2003 toimitusrivien määrä oli 341000 kpl

� Tuoterekisterissä on n. 10 000 tuotetta, joista 
tilattavia tuotteita n. 4000 



 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apteekki 

TAYS 
Keskussairaala 
Pikonlinna  
Nokia  

Kaivannon sairaala (PSHP) 
Hakalehdon vanhainkoti, 
Havulinnan vanhankoti, 
Kangasalan seudun terveyskeskuksen 
kuntayhtymä, 
Kangasalan vanhainkoti, 
Kylmäkosken tk ja vanhainkoti 
Pälkäneen vanhainkoti, 
Toijalan tk, 
Urjalan tk ja vanhainkoti, 
Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskus, 
Vesilahden tk ja vanhainkoti, 
Viialan terveysasema ja vanhainkoti 

Mäntän seudun 
terveydenhuolto-
alue 

Valkeakosken  
aluesairaala 

Vammalan 
aluesairaala 

Hopun vanhainkoti, 
Kiikan vanhainkoti, 
Kiikoisten, Lavian ja 
Suodenniemen terveystoimen 
ja vanhushuollon ky, 
Mouhijärven terveyskeskus, 
Vammalan ja Äetsän 
kansanterveystyön kuntayhtymä 

Ikaalisten tk 
Jyllinkodit 
Nokian tk 
Toivolansaaren vanhainkoti 
Pirkanmaan hoitokoti 
Coxa 

Kuoreveden kunnan vanhainkoti 
Mäntän kaupungin vanhainkoti 
Mäntän seudun kansanterveystyön kuntayhtymä 
(Kuoreveden, Mäntän ja Vilppulan tk) 
Vilppulan kunnan vanhainkoti 

Tampereen kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimi 
 (1.7.2004 alkaen) 



Sairaala-apteekin 
toimintaLÄÄKETOIMITUS

-rekisteröidyt lääkevalmisteet
-erityislupavalmisteet
-lääkkeiden avohoitoon luovutus
-lääkkeiden kulutusseuranta

LÄÄKEVALMISTUS
-omat lääkevalmisteet
-solunsalpaaja-annokset

POTILASKOHTAINEN
ANNOSJAKELU

(ATC laite)

KLIINISET 
LÄÄKETUTKIMUKSET

-varastointi, toimitus, kirjanpito
-valmistus, pakkaus

-randomisointi

INFORMAATIO
-valmisteohjeet
-potilasohjeet
-tietokannat

-eEmedi
-kirjasto

OPETUSTOIMINTA,
KOULUTUS
-farmasian opiskelijat
-osastotunnit
-muut tilaisuudet

ASIAKAS

LÄÄKEHANKINNAT
-yhteishankinnat
-peruslääkevalikoima
-velvoitevarastointi
-maahantuonti

KLIININEN FARMASIA
-osastofarmasia
-osastokäynnit



Lääketilaukset
- vanha toimintamalli

1. Osastolla hoitaja täyttää lääketilauslomakkeet
– nestetilauslomake, lääketilauslomake, huumetilauslomake

2. Lääkäri hyväksyy lomakkeen tarvittaessa 
allekirjoituksella

3. Tilaus faxataan apteekkiin tai apteekin lähetti hakee 
tilaukset

4. Tilauslomake vastaanotetaan, tuotteet keräillään ja 
kirjataan käsin apteekin tietojärjestelmään 

– lääkärin allekirjoituksia puuttuu usein -> tilaus takaisin 
osastolle

5. Tilauksen ”väärät” / poistuneet tuotteet muutetaan 
sekä epäselvät rivit tarkastetaan puhelimitse

6. Sairaala-apteekki tulostaa toimituslistan ja pakkaa 
tuotteet



Tavoitteet

� Tilaaminen helpommaksi
� Manuaalisessa lääketilauksessa syntyvät virheet  

on karsittava pois
Työlästä ja aikaa vievää niin tilaajalle kuin apteekillekin

� Informaation ja lääketietouden välittäminen
� Kustannustietoisuus / säästöt osastoilla
� Lääkkeiden toimitusprosessi nopeammaksi



Ratkaisu: eEmedi
sähköinen lääketilausjärjestelmä

� Perustuu WM-data Novon eCommerce
tuotteeseen ja sen laajennuksiin

� Perustoiminnallisuus:
– Lääkkeiden tilauskanava (sairaanhoitajat)
– Tilausten hyväksyttäminen (lääkärit)
– Sairaala-apteekin tiedotuskanava

� Integraatiossa:
– tilaukset         apteekin tietojärjestelmään
– tuotetiedot, varastot, jälkitoimitukset            eEmediin



Erityispiirteitä lääkehuollolle

� Osastokohtaisuus
– Tilauslistat (TOP 100), historiat, jälkitoimitukset yms.
– Tilaaja kuitenkin pystyttävä aina yksilöimään

� Tilausten jakautuminen eri toimintayksiköihin
– Tilaajan sijainnin mukaan kiinnitys 
– Tuotteet varastojen mukaan

� ”Tekstitilaukset”
– Pystyttävä tilaamaan tuotteita myös valikoiman ulkopuolelta

� Lääkärin allekirjoitus
– Käyttäjätunnus ja salasana sekä ammattilaiskortti-tunnistus 

(sähköinen allekirjoitus)

� Lääketietopankki

















eEmedi:ä on helppo 
käyttää! 

Moderni ja uudenlainen. 
Tietoa löytyy paljon ja 

nopeasti.

Toimitus nopeutuu ja 
selkiintyy! 

Ruuhkahuippu tasoittuu, 
kun tilaukset ovat heti 

apteekissa.



Tulevaisuus

� eEmedin käyttöä laajennetaan ulkoisten 
asiakkaiden käyttöön v. 2004 aikana

� Prosessien parantaminen edelleen: 
projektista rajattujen potilaskohtaisten 
lääkeannosten tilaaminen ja välittyminen 
apteekkiin sekä kytkeminen automaatioon


