
Minu tervis.
Minu ravimid. 
Õigel ajal ja õiges koguses.





Ravimid aitavad kõige paremini siis, kui võtad 
neid täpselt arsti ettekirjutuse järgi

Tavaliselt saad apteegist ravimeid ostes iga ravimi eraldi pakendis 
ning pead ise meeles pidama, millist ravimit, mitu tabletti ja millisel 
kellaajal peaksid võtma. Kui kasutad mitut ravimit, võib kõige selle 
meeleshoidmine olla keeruline. Ravimid toimivad aga kõige paremini 
siis, kui võtad neid täpselt arsti ja apteekri soovituste järgi. Kui tarvitad 
ravimeid valesti, ei pruugi need nii tõhusad olla ning halvemal juhul 
võib see olla isegi kahjulik.

Mis on ravimite personaalne pakendamine?

Personaalse pakendamise teenusega liitumise korral muutub ravimite 
võtmine arsti ettekirjutuse järgi palju lihtsamaks ja mugavamaks. 
Arsti määratud ravimid ja muud tabletid, mida pidevalt tarvitad, 
pakendatakse manustamisaegade kaupa kokku ühekordsetesse 
pakenditesse, millele on märgitud kuupäev ja kellaaeg, millal tuleb 
pakendis olevad tabletid sisse võtta. Sul tuleb meeles hoida vaid seda, 
et võtaksid järgmises manustamispakendis olevad ravimid pakendile 
märgitud ajal. Siis saad kindel olla, et võtad ravimeid täpselt arsti ja 
apteekri soovituste järgi, tänu sellele on ravi tulemuslikum ja sa saad 
ravimitele tehtavatelt kulutustelt kokku hoida.



Räägime sinu ravimitest!

Enne teenusega liitumist soovitame sul tulla personaalsele konsul-
tatsioonile, kus saad apteekriga privaatselt oma tervisest vestelda. 
Konsultatsiooni ajal koostab apteeker täpse ülevaate ravimitest, 
mida sa regulaarselt tarvitad, ning annab vajadusel soovitusi ravimite 
ohutuks ja õigeks kasutamiseks. Sellega tagame, et personaalsed 
pakendid on koostatud täpselt arsti soovituste järgi ning raviskeem on 
võimalikult tõhus ja ohutu.

Valmistu konsultatsiooniks:
 võta kaasa kõik ravimid, vitamiinid ja muud tabletid, mida sa   
 pidevalt kasutad;
 kui perearst on sulle kirjutanud ravimite kasutuse lehe, võta see   
 samuti kaasa;
 mõtle läbi, kas sul on ravimite kohta küsimusi või muresid, mida   
 soovid apteekriga arutada;
 loe võimalusel läbi personaalse pakendamise teenusega liitumise   
 leping ja pane kirja küsimused, mis sul tekivad;
 tule apteeki kokkulepitud ajal ja varu vestluseks 45 minutit;
 juhul kui su ravimite ja retseptidega tegeleb tavaliselt keegi teine,   
 näiteks sugulane või hooldaja, tule võimalusel nõustamisele koos   
 temaga.





Personaalne!

Ravimite personaalse pakendamise korral tegeleb sinu ravimitega 
kindel apteeker, kellega privaatselt vesteldes saad läbi arutada kõik 
ravimitega seotud küsimused, milleks leti taga ei pruugi alati aega 
jaguda. Nii saab apteeker tervikliku ülevaate su tervislikust seisundist 
ja ravimite kasutamise harjumusest, mille alusel ta suudab paremini 
nõu anda. Samuti tekib apteekril tihedam koostöö su perearstiga ning 
nõnda võib edaspidi võimalikke küsimusi kiiresti ja mugavalt lahendada.

Mugav!

Kui ostad ravimeid personaalselt pakendatuna, on apteekril ülevaade 
ka sellest, kui kauaks sul ravimeid jätkub. Soovi korral saab apteeker 
sulle meelde tuletada, millal pead perearstilt uued retseptid küsima ja 
millal võid järgmiseks perioodiks pakendatud ravimitele apteeki järele 
tulla. Nii saad kindel olla, et kõik arsti määratud ravimid on sinu jaoks 
alati õigel ajal kättesaadavad.

Kvaliteetne!

Ravimite pakendamiseks kasutab apteek moodsat ja ajas tõestatud 
tehnoloogiat, mis on välja töötatud teiste Euroopa riikide enam kui 
20-aastase kogemuse põhjal. Kogu protsessi eest, alates tellimuse 



koostamisest kuni ravimite väljastamiseni, vastutab põhjaliku 
väljaõppe saanud apteeker. Meie kaasaegne tehnoloogia, ranged 
kvaliteedinõuded ja pühendunud meeskond kindlustavad selle, et igas 
pakendis on alati õiged ravimid õiges koguses.

Kui palju see maksma läheb?

Personaalse pakendamise korral maksad täpselt nii paljude ravimite 
eest, kui sinu jaoks pakendatakse, ning ravimite hind on ikka sama kui 
karbi kaupa ostes. Samuti kehtib ravimitele tavapärane Haigekassa 
soodustus. Ravimite maksumusele lisandub vaid pakendamise 
teenustasu vastavalt apteegi hinnakirjale. Hinnakirjaga saad tutvuda 
Apotheka kodulehel www.apotheka.ee. 

Kas peaksin uuest teenusest rääkima oma 
perearstiga?

Selleks, et saaksid personaalse pakendamise teenusega liituda, ei pea 
su perearst oma tavapärases töös muudatusi tegema. Sellegipoolest 
soovitame sul uuest teenusest temaga rääkida, sest koostöös 
perearstiga saab apteeker kiiremini lahendada ravimitega seotud 
küsimusi ning hoolitseda selle eest, et vajalikud ravimid oleksid sulle 
alati õigel ajal kättesaadavad.



Kuidas personaalseid pakendeid kasutada?

Esimese tellimusega saad apteegist kaasa karbi, mis kaitseb ravimeid 
valguse eest. Hoia personaalseid pakendeid alati selleks ette nähtud 
karbis eemal otsesest päikesevalgusest. Samuti hoolitse selle eest, et 
ravimid oleksid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Igale manustamispakendile on märgitud:
 patsiendi nimi;
 kuupäev ja kellaaeg, millal tuleb pakendis olevaid ravimeid võtta;
 pakendis olevate ravimite nimetus ja kogus.



Ravimite manustamiseks eralda 
ribast üks pakend, rebides seda 
vasakult poolt.

Veendu, et võtad ravimeid 
pakendile märgitud ajal.



Võta tabletid pakendist välja ja 
manusta koos veega.

Ava manustamispakend, rebides 
seda ülemisest servast.

Ära unusta võtta ka muid sulle määratud 
ravimeid, mida manustamispakendis ei ole.



Loe lisaks www.apotheka.ee
Teenuse tellimiseks helista
telefonil 679 1857 või saada
email jaendamine@apotheka.ee


