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karkkilan apteekki valittiin vuoden tutkimusapteekiksi

L

ääkealalla tarvitaan yhä suuremmissa määrin lääkkeiden käyttäjiltä sellaista tietoa, jota ei ole mahdollista
saada esimerkiksi rekistereistä. Farentan
tutkimuspalvelut kehitettiin vastaamaan
tähän tarpeeseen. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen Farentan tutkimuspalvelukonsepti mahdollistaa sen, että lääkkeiden
käyttäjiltä saadaan kerättyä ajantasaista
tietoa mm. lääkehoitojen vaikuttavuudesta, haittavaikutuksista, annostuksesta
ja käyttötavoista. Tieto saadaan haastattelemalla lääkkeiden käyttäjiä Farentan
tutkimusapteekeissa.
Vaihtoehtoisesti
asiakkaat voivat vastata kyselyihin myös
omatoimisesti Farentan iPadien avulla.
Farentan
tutkimusapteekkiverkostoon eli apteekkeihin, jotka tekevät aktiivisesti tutkimuksia, kuuluu tänä päivänä jo
yli 130 apteekkia. Ensimmäinen apteekki
saatiin mukaan vuonna 2012 ja vuosina
2013-2014
tutkimusapteekkiverkosto
laajeni merkittävästi.
Karkkilan apteekki liittyi tutkimusapteekkiverkostoon heti Farentan tutkimustoiminnan alkuvaiheessa.
- Tulimme mukaan tutkimustoimintaan, koska tutkimusmenetelmä tuntui
uudenlaiselta ja mielenkiintoiselta sekä
aiheet haasteellisilta, kertoo Karkkilan apteekin apteekkari Maisa Vahala.
Tutkimustoiminta antaa arvokasta tietoa lääkkeiden käytöstä lääkeyrityksille ja
mahdollistaa myös apteekkien asiantuntemuksen hyödyntämisen terveystutkimuksissa.
- Tutkimusapteekkina toimiminen on
syventänyt apteekin henkilökunnan tietoja tietyistä sairauksista ja lääkeaineista sekä tuonut vaihtelua päivittäiseen työhön.
Apteekin asiakkaat ovat suhtautuneet hyvin myönteisesti kyselyiden tekemiseen,

kuvailee apteekkari Maisa Vahala.
Farentan palkitsi Farmasian Päivillä
2014 ensimmäistä kertaa vuoden tutkimusapteekin, joksi valittiin Karkkilan apteekki. Perusteena valinnalle oli mm. se,
että Karkkilan apteekki oli osoittanut erityisen positiivista ja aktiivista otetta tutkimustyötä kohtaan sekä antanut Farentalla kehitysideoita palvelulle. Apteekkari
Maisa Vahala kommentoi valintaa vuoden

”

Tutkimusapteekkina
toimiminen on syventänyt
tietojamme tietyistä
sairauksista ja lääkeaineista
sekä tuonut vaihtelua
päivittäiseen työhön, kertoo
Karkkilan apteekin apteekkari
Maisa Vahala.

Farentan toimitusjohtaja Mikko Veräjänkorvalla ja lääketeollisuuden liiketoimintajohtaja
Akseli Kiviojalla oli kunnia ojentaa vuoden tutkimusapteekin palkinto Karkkilan apteekin
apteekkari Maisa Vahalalle sekä kuvassa vasemmalla olevalle proviisori Anu Mikkolalle.

Kysy lisätietoja tutkimusapteekkina toimimisesta tai tutkimuspalveluistamme:
Puh. 010 4398 255 ja tutkimus@farenta.fi
www.farenta.fi / www.farentaverkko.fi

tutkimusapteekiksi seuraavasti:
- Vuoden tutkimusapteekiksi valitseminen oli meille todella iso yllätys, toki olimme tosissamme yrittäneet saada
tutkimushaastatteluja tehtyä. Olemme
todella ylpeitä tittelistä ja uskon, että se
kannustaa meitä ahkeroimaan edelleen.
Maisa Vahala kiittää myös apteekkinsa
proviisoreita Riinaa ja Anua siitä, että he
ovat kannustaneet ja innostaneet farmaseutteja tekemään tutkimushaastatteluja.
Kysyttäessä Maisa Vahalalta, millä mielin hän odottaa tulevien vuosien yhteistyötä Farentan kanssa, vastaa Vahala seuraavasti:
- Yhteistyö jatkuu Farentan kanssa tulevina vuosina ihan varmasti, muun muassa
tämä tutkimusprojekti ja farmaseuttisen
henkilökunnan vuokraus ja ehkäpä meille
tulee joitain muitakin yhteisiä projekteja.

