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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

N
yt muutaman kuukauden olen ollut 
Suomen farmasian opiskelijajärjestöjen 
kattojärjestön, SFaO:n puheenjohta-

ja. Jotain mitä pian jo näin kauden alussa 
huomaan on se, että se on kovaa työtä. On 
paljon tapaamisia joihin pitää ehtiä, tapah-
tumia joita suunnitella, hurjasti asioita joita 
pitää muistaa sekä juhlia joissa edustaa. Kun 
miettii kuinka monta pientä yksityiskohtaa 
pitää ottaa huomioon jo esimerkiksi sitse-
jä järjestettäessä, niin kuvittele laajentavasi 
tämä näkökulma kokonaiseen järjestöön!
    Hurjinta on tajuta, että meidän järjestömme 
on vielä suhteellisen pieni. Jäseniämme ovat 
kolmen jäsenjärjestön kautta Helsinkiläiset, 
Turkulaiset ja Kuopiolaiset farmasian opis-
kelijat. Vaikka kokonaisjäsenmäärämme lä-
hentelee puolta toista tuhatta, voisi meitä olla 
paljon enemmänkin. Kun verrataan vaikkapa 
lääketieteenopiskelijoihin, niin heitä on lähes 
kaksinkertaisesti meihin verrattuna. Tai voi-
han perspektiiviä aina hakea minkä tahansa 
yliopiston ylioppilaskunnasta, jonka jäseniä 
ovat kaikki kyseisessä yliopistosta opiskelevat.
    Tapahtumien ja erilaisen toiminnan järjes-
täminen tuolle puolelle toista tuhannellekaan 
ei ole ihan helppoa, vaikka meitä onkin suh-
teessa vähän. Lisäksi pitää hoitaa myös kaik-
ki järjestön normaaliin toimintaan kuuluvat 
perusasiat: paperityö, tiedottaminen, hallin-
nointi, varojen keruu, budjetointi.. Järjestön 
pyörittäminen ei todellakaan ole yksinkertai-
nen asia. Ja onneksi minun ei tarvitse tehdä 
sitä yksin. Kanssani työskentelevät ahkerat 
hallituslaiseni ja virkailijat, joiden työpanos 
on suunnattoman tärkeää. Heidän kovan 
aherruksensa ansiosta SFaO:n toiminta jat-
kuu, kasvaa ja kehittyy. Omasta puolestani 
en voi sanoa muuta kuin että on ilo ja kunnia 
työskennellä porukalla kaiken tämän eteen.
Nauttikaa elämästä, oppikaa ja tulkaahan 
moikkaamaan meitä SFaO:n tapahtumiin!

Keväisin terveisin,

Elina Niemeläinen
Puheenjohtaja 2014

päätoimittajan palsta

L
ehden kantavaksi teemaksi muodostui 
kansainvälinen opiskelu ja harjoittelu. 
Tahdon teeman sisältä nostaa esille erään 

tärkeän ajankohtaisen asian. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön tavoitteena on ulkomaisten 
vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden määrän 
lisääminen. Tämä on hieno ja kannatettava 
tavoite. Korkeakouluissa on tällä hetkellä va-
jaat 20 000 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa, ja 
vuonna 2025 heitä toivotaan olevan vähintään 
60  000. Vaihto-opiskelijoita saapuu korkeak-
ouluihin tällä hetkellä noin 10  000 vuodessa. 
Kasvavista määristä huolimatta Suomessa tut-
kintoaan suorittavien ulkomaalaisten osuus kai-
kista opiskelijoista on alle OECD-keskiarvon.

Muuten aurinkoiselle taivaalle on kuiten-
kin taas kerran noussut synkkä ukkospilvi. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kou-
lutusviennin selvitystyöryhmä esitti viime 
vuoden marraskuussa lukukausimaksuja 

Eta-alueen ulkopuolelta tuleville korkeakou-
luopiskelijoille, joiden opinnot järjestetään 
muulla kuin suomen ja ruotsin kielellä. Luku-
kausimaksun tulisi selvityksen mukaan olla 
niin suuri, että se kattaisi kaikki tutkintok-
oulutuksen kulut. Samalla korkeakouluilla 
tulisi olla apurahajärjestelmä, jolla se tulee 
opiskelijoita. Ja mitenköhän tämä auttaisi tuon 
kansainvälistymistavoitteen saavuttamisessa?
Viimeksi lukukausimaksujen keräämistä 
selvitettiin ministeriössä kymmenisen vuotta 
sitten, jolloin itse opetusministerikin oli sitä 
mieltä, ettei maksullisuudella synny laatua 
koulutukseen. Sen sijaan maksuttomuus kehit-
täisi meitä kohti tietoyhteiskuntaa. Muutama 
suomalainen korkeakoulu on tälläkin hetkellä 
mukana ministeriön koordinoimassa kokei-
lussa, jossa kerätään opiskelijoilta muutaman 
tuhannen euron suuruista lukukausimaksua. 
Vuonna 2012 lähes kaikki maksavat opiske-
lijat saivat erisuuruisia apurahoja, jotka kat-
toivat lukukausimaksun ja elinkustannuksia 
kokonaan tai osittain. Tulisiko Suomeen uud-
istuksen jälkeen montaakaan ulkomaalais-
ta opiskelemaan rahoituksen puuttuessa?
Suomeen saapuvista korkeakoulujen tutkin-
to-opiskelijoista yli 60% tulee Euroopan ul-
kopuolelta. Lukukausimaksuvelvoitettuihin 
kuuluvat lisäksi myös esim. Venäjältä saapuvat 
opiskelijat, jotka on laskettu tässä eurooppa-
laisiksi. Aiheesta enemmän kiinnostuneen 
kannattaa tutustua esim. CIMOn julkaisuun 
Faktaa 1A/2013: Mitä tilastot kertovat kansain-
välisestä opiskelijaliikkuvuudesta Suomessa? 
    Yksi ongelmakohta on myös se, että yliopisto-
jen tuloksellisuusrahoituksen yhtenä perustee-
na on kansainvälistyminen. Toivottavasti tämä 
ei ole yksi piilojuoni vähentää yliopistojen 
rahoitusta. Opiskelijajärjestöjen kampanjointi 
maksuja vastaan tuntuu kaikuvan kuuroille ko-
rville. Jäämme siis odottamaan jännityksellä, 
mitä valtinjohtomme asiasta lopulta päättää.

Krista VäänänenElina Niemeläinen
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SFaO:n hallitus ja virkailijat

Hallituksen päiväkirja

SFaO:n hallituslaiset ovat kirjoittaneet esittelynsä lukijoiden iloksi päiväkirjan muodossa. Lukaisi läpi, millai-
sia asioita hallituslaiset puuhailevat ja miettivät. Jutun lopussa pääset tutustumaan myös SFaO:n virkailijoihin.

Elina Niemeläinen, Helsinki
Puheenjohtaja ja Helsingin paikallistoiminnan vastaava

Jarno Kotajärvi, Kuopio
Varapuheenjohtaja

Parahin Pharmaca Studentica,
elän jännittäviä aikoja. Vielä on pari kurssia viimeisteltävänä en-
nen ensimmäistä harjoittelua, mutta onneksi kaikki tärkeimmät 
kurssit on jo suoritettu, joten niistä ei tarvitse stressata. Ekat kuu-
kaudet SFaO:n puheenjohtajana ovat kuluneet vikkelään. Työ on 
vaativaa, mutta myös hauskaa. Lisäksi odotan innolla huhtikuus-
sa järjestämäämme kongressia. Vielä muutama viikko järjestöile-
mistä, reissun suunnittelemista Kuopioon kummitytön luo, sekä 
Pinse, ja sitten pääsen jo sekoilemaan apteekin tiskin taakse! ^^
- Elina Niemeläinen, puheenjohtaja

Miksi aamulla herääminen voi vain olla välillä, siis yleensä, 
niin hankalaa. Taas hukkui ainakin tunti tehokasta työaikaa 
yliopistolle pääsyn viivyttyä. Kyllä gradua pitäisi tehdä, siis 
edes saada alulle, mutta taas vaihteeksi ajatukset herkesivät 
aina ihan muualle. Sain kuitenkin pienen kasan artikkelei-
ta etsittyä, joita voisin illan junassa lukea. Samalla lupaan 
myös paneutua SFaO:n asioihin. Pitää suunnitella niin edun-
valvontaa kuin yhteistyöasioitakin kuntoon ja varmistella 
toiminnantarkastuksen aikataulutusta. Huomenna lupaan 
pitää lepopäivän kaikista työlistallani olevista asioista ja kes-
kittyä laatuaikaan veljen kanssa autosuunnistuksen voimin.
- Jarno

Laura Saarelainen, Kuopio
Sihteeri ja Kuopion paikallistoiminnan 
vastaava

Heidi Jäntti, Helsinki
Taloudenhoitaja

Rakas Pharmaca Studentica,
Kylläpäs maailmassa riittääkin kirjoitettavaa! On sähköposteja, 
pöytäkirjoja, gradua, työhakemuksia... Loppua ei näy! Toivot-
tavasti saan nämä kuitenkin tämän vuoden aikana valmiiksi…! 
Onneksi Fortiksen toimistolla sai taas helpotusta luomisen tus-
kaan hauskan seuran ja hyvän kahvin merkeissä. Toimistolla riit-
tää myös uusia ihmisiä, kun en ollut heihin syksyllä tutustumas-
sa. Valmistumisen jälkeinen elämä tuntuu vielä kovin vieraalta ja 
jännittävältä. Ainakin näin hallitustehtävien takia opiskelijaelä-
mässä on pakko pysyä kuitenkin kiinni vuoden loppuun asti. ;)
- Laura Saarelainen

Rakas Pharmaca Studentica, mitä ajattelinkaan tänään?
No muun muassa sitä, että miten mielenkiintoi-
sia työuria farmasian alan ammattilaisilla on. Huoma-
sin sen taas yhden lääketeollisuudessa toimivan kolle-
gan kanssa puhuessani. Ei ole tullut itselle mieleen, että 
kaikki tehtävänkuvat eivät välttämättä liitykään suoraan lääk-
keisiin, vaan myös koulutuspainotteisia tehtäviä on tarjolla.
Taloudenhoitajan mielessä pyörii aina myös raha. Näin ke-
väisin tilinpäätösasiat vievät aika paljon yhdistysten talou-
denhoitajien aikaa. SFaO:n osalta tämä onneksi on jo hoi-
dossa, eli kevätkokouksen päätöksiä odotellessa. Itselleni 
tämä järjestötoiminta on kuitenkin niin rakas harrastus, että 
SFaO:n rahakirstu ei ole ainoa, jonka päällä tulee istuttua 
tänä vuonna. SFaO:n osalta kevät näyttää kuluvan vilkkaas-
ti: on kongressin suunnittelua ja risteilystäkin on jo jotain 
mainittu. EPSA AC:kin melkein kolkuttelee jo ovelle. Sitä en-
nen kuitenkin pitäisi muistaa ne jäsenmaksutkin laskuttaa...
- Heidi -
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SabaaH el-kheer - eli hyvää huomenta!
Istun kahvilan ulkoterassilla 25 plusasteessa - eilinen ukkosmyräkkä 
sateineen laski lämpötilaa jo hieman. Voin kuulla lintujen viserrykset 
ohi kulkevien autojen tööttäysäänistä huolimatta. Hörppään kah-
vikupistani taas lisää mokkaa ja avaan samalla läppärini. Suomeen 
vaihtoharjoitteluun tuleva ranskalainen oppilas haluaa tarkistaa kesän 
aikatauluja. Vastaan hänelle ja lähetän samalla parit harjoittelumai-
nos- ja muistutusviestit joihinkin apteekkeihin ja muille yhteistyö-
kumppaneille. Kotiinpaluu Suomeen häämöttää jo loppuviikosta. Ei 
tätä lämpöä ja ihmisiä huvittaisi millään jättää, mutta toisaalta on ihan 
mukava nähdä Suomen kavereitakin ja tulevaa kevään kehitystä! Lisäksi 
tuleville vaihtoharjoittelijoille pitää ryhtyä etsimään majoitusta. Mutta 
nyt vielä hetki auringon paahdetta ja rästiin jääneitä koulutehtäviä...
- Saara

Olen toisen vuoden farmaseuttiopiskelija Helsingin Yliopiston Viikin 
kampukselta. Aiemmalta koulutukseltani olen FT (2006, biokemia). 
Teen opiskelujen ohessa jonkin verran tutkimustyötä Farmaseuttisten 
Biotieteiden osastolla.  Edustan SFaO:n lisäksi Medisiinariliittoa (Suo-
men lääketieteen opiskelijoiden liitto) ja SHOL:ia (Suomen hammas-
lääketieteen opiskelijain liitto) Fimean koordinoimassa lääkeinformaa-
tioverkoston koulutustyöryhmässä. Verkosto aloitti toimintansa 2012 
ja on kaikkien lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto. 
Sen tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniam-
matillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvi-
en palveluiden tuottamisessa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Jotta minulta ei olisi jäänyt opiskelijajärjestöaktiivin elämä koke-
matta ennen farmaseutiksi valmistumista, päivät ovat apteekista 
kotiutumisen jälkeen jatkuneet SEP- ja IMP-harjoitteluvaihto-oh-
jelmia koordinoiden. Kahvin voimalla saan vielä vastailtua muuta-
miin sähköposteihin ja metsästettyä ulkomailta edelliseltä vuodelta 
puuttuvia harjoitteluvaihtotodistuksia. IPSF:n tietokantaan kirjau-
tuessani huomaan erään suomalaisen hakijan kohdalla ”RESERVE-
D”-tekstin muuttuneen viimein muotoon ”PLACED”. Pitkän sähkö-
postisirkuksen pyörittäminen on konkretisoitunut varmistuneena 
harjoittelupaikkana hakijan ensisijaiseen hakukohteeseen. Vaihdan 
facebookitse vielä pari sanaa kotimaan koordinaattorin kanssa 
ja käyn iltapalan jälkeen unille asteen verran tyytyväisempänä.
- Matti

Saara Ruokonen, Helsinki
Harjoitteluvaihdon kotimaan koordinaattori 
ja EduProf Platform -edustaja

Matti Karhu, Helsinki
Harjoitteluvaihdon ulkomaan koordinaattori

Terttu Tiirola, Helsinki
Fimean lääkeinformaatioverkoston 
koulutustyöryhmän jäsen

Virkailijat
Hallituslaisten lisäksi SFaO:n toiminnassa on mukana useita muitakin henkilöitä. 
Tässä lyhyt esittely SFaO:n virkailijoista:

Hanna Viisainen, Helsinki
Projektivastaava
Rakas Pharmaca Studentica
Aamun laskarit meni pohtiessa kenelle kaikille pitää muistaa 
laittaa SFaO-postia ja seuraava luento kirjoittaessa posteja hal-
litukselle ja yhteistyökumppaneille. YFK:n kertsiltä vielä lisää 
kahvia mukiin ja seuraavalle luennolle. Olisin ehtinyt päätellä 
eilen valmistuneet lapaset, mutta ehtiihän sitä huomennakin. 
Bussimatkalla stadiin kirjailin tärkeitä kohtia SFaO-kongressin 
ohjelman onnistumiseen ja -risteilyn järjestämiseen. Onneksi il-
lan tanssitunnilla sai tanssia iloista ja energistä Boogie Woogieta.
<3: Hanna Viisainen

Rakas Pharmaca Studentica,
Kello on taas ihan liikaa, ja silti istun koneella hoitamassa SFaO:n 
asioita. Onneksi mukillisen teetä ääressä on mukava lukea päivän 
sähköpostit läpi. Edellisenä iltana meillä oli hallituslaisten kesken 
Skype-palaveri missä sai järjestöasioiden lisäksi jutella kaikkien 
kuulumisista. Ilman kaikkia mukavia hallituskavereita näiden 
hommien hoitaminen olisi varmaankin melko tylsää. Ensi vii-
kolla pitäisi alkaa katsella lentolippuja kesän IPSF-kongressiin. 
Onneksi apteekeissa ollaan joustavia näiden koulutusmatkojen 
suhteen. Kongressissa parasta on avoin ja lämmin kansainväli-
nen tunnelma, vaikkei pidä väheksyä tasokasta koulutuksellista 
ohjelmaakaan. Nyt on aika sammuttaa kaikki sähköiset viesti-
met, että jaksaa taas huomenna herätä luennolle. Huomiseen!
- Krista :)

Krista Väänänen, Helsinki
IPSF-asiainhoitaja, Pharmaca Studentican 
päätoimittaja ja tietotekniikkavastaava

Suvi Sivula, Helsinki
EPSA-asiainhoitaja
Hyvää iltaa, Pharmaca Studentica,
On taas aika siirtyä oman tietokoneeni ääreen ja jatkaa SFaO-asioi-
den hoitamista. Päiväni hujahti vauhdilla yliopistolla graduun 
liittyvän tekemisen, mm. ikääntyneiden lääkitysten koneelle kirjaa-
misen, sekä erinäisten opiskelijajärjestöpuuhien parissa. Tulipahan 
sitä onneksi myös hikoiltua bodypump-tunnilla, ettei koko päivää 
ole tarvinnut vain istua. Kohta tarkistan EPSA-asiainhoitajan säh-
köpostini ja kokoan virkaani liittyvät ajankohtaiset asiat, kuten 
päivitetyt tiedot EPSA:n kevätkongressista, SFaO:n hallituksen 
huomista Skype-palaveria varten. Kunpa huhtikuu koittaisi pian, 
sillä odotan jo malttamattomana mielenkiintoista kongressiviik-
koa, keväistä Budapestia ja eurooppalaisten opiskelijakollegojen 
tapaamista – sekä ennen kaikkea uskomatonta EPSA-henkeä! 
Toivottavasti hetken kuluttua voinkin siirtyä uneksimaan niistä.. :)
Suvi Sivula
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Vaihtoharjoitteluja 
täällä ja muualla

S
FaO koordinoi Suomessa kahta harjoit-
teluvaihto-ohjelmaa: Euroopan laajuista 
IMP-harjoittelua sekä maailmanlaajuista 

SEP-vaihtoharjoittelua. 
    IMP-harjoitteluohjelmaa pääkoordinoi 
Euroopan farmasian opiskelijoiden järjestö 
EPSA, ja se on suunnattu vastavalmistuneil-
le tai opintojensa loppuvaiheessa oleville 
opiskelijoille, jotka haluavat mahdollisuuden  
kansainväliseen työkokemukseen ennen varsi-
naiseen työelämään siirtymistä – toki jokunen 
on saattanut jäädäkin sille tielleen… :)
    Harjoittelun kesto vaihtelee 3 kuukaudesta 
vuoteen. IMP-paikkoja on usein lääketeolli-
suudessa, kuten Ashpalion ja GlaxoSmithKli-
ne , sekä tutkimuksessa yliopistoissa ympäri 
Eurooppaa.  Yliopistopaikkoja on selkeästi vä-
hemmän kuin lääketeollisuudessa, mutta tänä 
vuonna malliesimerkkinä Helsingin yliopisto 
tarjoaa yhdelle onnekkaalle vaihtoharjoitteli-

jalle IMP-paikan. 
    SEP-vaihtoharjoitteluohjelma on taas maail-
man farmasian opiskelijoiden järjestön, IPSF:n 
käsialaa, ja vaihtoon voi hakea periaatteessa 
missä tahansa vaiheessa opintoja. Harjoittelun 
kesto on 1-3 kuukautta, ja sen voi suorittaa 
avoapteekissa, sairaala-apteekissa, teollisuu-
dessa tai tutkimuksessa. Harjoitteluun haetaan 
pääasiassa kesäajaksi, mutta myös myöhem-

mäksi syksylle tulee hakemuksia. 
    Näillä näkymin Suomeen on tulossa mah-
dollisesti ainakin neljä vaihtoharjoittelijaa 
SEP:n kautta. Suomi on kuitenkin erittäin suo-
sittu maa vaihtokohteena ja hakijoita löytyykin 

usein enemmän kuin paikkoja on tarjolla. 
    SFaO pyrkii tarjoamaan vaihto-oppilaille 
aktiviteetteja ja sosiaalista ohjelmaa, joihin voi 
lähteä mukaan tai järjestämään kaikki kiinnos-
tuneet. Erilaiset nähtävyydet, kulttuuri sekä 
pelkkä yhdessäolo ovat varmasti vaihtareiden 

mieleen!

    Kuusi suomalaista hakijaa odottavat myös 
omia SEP-paikkojaan – kolme on jo melko 
varmasti sopinut paikkansa. Vastaanottavina 
maina ovat siis ainakin Yhdysvallat, Alanko-
maat ja Ruotsi, joka tarjoaa paikkaa kliinisessä 

lääketutkimuksessa. 
    

    Ei hullumpaa, vai mitä? 

    Lisätietoa harjoitteluvaihdoista löytyy
SFaO:n nettisivuilta www.sfao.net. 
Kysymyksiä vaihtoon liittyen voi lähettää 
seuraaviin osoitteisiin: seo@sfao.net ja harjoit-
teluvaihdot@sfao.net 

-Saara Ruokonen
Harjoitteluvaihdon kotimaan koordinaattori 

2014 

Survival Kit
Tästä kesästä lähtien SFaO tarjoaa myös 
pientä panttia vastaan niin kutsuttua Survival 
kit -pakettia Suomeen tuleville harjoittelijoille.  
Kittejä on kaksi, ja ne sisältävät muun muassa 
Finlaysonin lakanasetit, Iittalan astioita, keit-
tiötarvikkeita sekä tietysti vessapaperia! 

Saara Ruokonen

Olen toisen vuoden farmasian opis-
kelija Åbo Akademissa. Toimin link-
kinä SFaO:n ja turkulaisten välillä.

Hei, olen Petra Helisalmi, alunpe-
rin Imatralta kotoisin oleva, Kuo-
piossa asuva proviisoriopiskelija 
(sosiaalifarmasia) 5. vuosikurssil-
ta. Osallistun Lääkehoidon Päivän 
suunnitteluryhmään edustaen Me-
disiinariliittoa, SHOL ja SFaO:ta.

Olen kolmatta vuottani Helsingissä viettävä 
proviisoriopiskelija ja toimin tänä vuonna edun-
valvontavirkailijana. Virassani tehtävänäni on 
avustaa SFaO:n hallitusta ja erityisesti varapu-
heenjohtajaa edunvalvonnallisissa ja koulutuksel-
lisissa asioissa. Olen myös SFaO:n toinen edustaja 
eurooppalaisessa edunvalvonta- ja koulutusfooru-
missa. Näiden tehtävieni lisäksi toimin Helsingin 
ainejärjestö YFK:n hallituksen puheenjohtajana.

Olen Camilla Sjöström ja opis-
kelen toista vuotta farmasiaa 
Turussa. SFaO:ssa toimin kään-
täjänä, käännän kuukausikir-
jeen ja muita tekstejä ruotsiksi.

Nimeni on Riina Ryt-
könen ja olen SFaO:ssa 
tänä vuonna tiedottajan 
roolissa. Pestiini kuuluu 
tiedottaa SFaO:n tule-
vista tapahtumista kuten 
kongresseista ja viestit-
tää SFaO:n kuulumisia 
jäsenistölle. Opiskelen 
viidettä vuotta pro-
viisoriksi Itä-Suomen 
yliopistossa Kuopiossa, 
mutta asun tällä hetkellä 
Helsingissä. Gradua yri-
tän näppäimistö sauhu-
ten kirjoittaa eteenpäin, 
mutta valmistun toden-
näköisesti vasta syksyllä.

Mikaela Söderström, Turku
Turun paikallistoiminnan vastaava

Lauri Elsilä, Helsinki
Edunvalvontavirkailija ja EduProf
 Platform -edustaja

Petra Helisalmi, Kuopio
Lääkehoidon Päivän suunnittelu-
työryhmä jäsen

Camilla Sjöström, Turku
Ruotsinkielinen tiedotusvastaava

Riina Rytkönen, Kuopio
Tiedottaja
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Matkustajan nimi ja 
vuosikurssi

Laura Saarelainen, PRn Jarno Kotajärvi, PR5

Matkan tarkoitus Erikoistyön tekeminen Tutkintoon kuuluvien 
kurssien suorittaminen

Matkan kesto 24.8.2013-11.1.2014
(josta noin 3 kk 
erikoistyön tekoa)

19.8.2013-11.1.2014
(josta reilut 3 kk kursseja)

Matkan kohde Melbourne, Australia Ada, Ohio, Yhdysvallat

Fakta kaupungista Formulakisat 
maaliskuussa.

Ensinnäkin kylä ei kaupun-
ki. USA:n ainoa amerikkal-
aisten jalkapallojen tehdas 
sijaitsee Adassa.

Kohdekaupungin
asukasluku

4,2 miljoonaa Noin 6000

Yliopisto ja tiedekunta Monash University, 
Faculty of Pharmacy 
and Pharmaceutical 
Scienses

Ohio Northern University, 
Dicke College of Business 
Administration. Lisäksi 
kurssi myös farmasian 
puolelta (College of 
Pharmacy).

Fakta 
kohdeyliopistosta

63 000 opiskelijaa 
kolmen maan 
kampuksilla.

Opiskelijat lähes 
tuplaavat kylän 
asukasluvun.

Miksi juuri tämä 
yliopisto?

Itä-Suomen yliopiston 
Farmasian laitoksella 
oli suhteita tuonne.

Yliopistojen kahdenvälin-
en sopimus paikka, eli 
ilmainen opiskelupaikka 
ja mahdollisuus tutkin-
toa edistäviin kursseihin. 
Syksyn neljä kurssiahan 
olisi oikeasti maksanut yli 
$18000.

“Ainejärjestö” VPSA eli Victorian 
Pharmaceutical S
tudents’ Association.

Ei varsinaista ainejärjestöä. 
IPSF:n kuulutaan 
APhA-ASP:n paikallisen 
osaston kautta.

?  Australia Yhdysvallat

Opiskelijaelämä Ainejärjestö järjesti 
kahdet bileet koko 
aikana. Olin yliopistolla 
”jatko-opiskelijana” 
joten ei ollut oikein 
mitään kontaktia 
perusopiskelijoihin.

Jokaiselle löytyy jotakin. Vakavasta 
urheilusta, urheilukerhojen kautta 
uskonnollisiin veljeskuntiin ja am-
matillisiin järjestöihin. Osa järjestöistä 
oli vapaamielisempiä ja pitivät bileitä, 
toiset eivät bileistä perustaneet. 
Vapaaehtoistyö oli suuressa roolissa.

Järjestötoiminta Hiljainen ainejärjestö, 
yliopistolla paljon 
kerhoja (mm. huispaus-
kerho).

Suoraan sanottuna jokaiselle päivälle 
oli varmasti jonkin järjestön tai kerhon 
toimintaa ihan viimeistä koe- ja luku-
viikkoa lukuun ottamatta. Voitte lukea 
farmasian osalta lisää tästä lehdestä.

Parhaat opiskeli-
jabileet

Ainejärjestön luku-
vuoden päättäjäiset eli 
risteily marraskuun 
loppupuolella.

Varmastikin ensimmäiset juhlat 
painijoiden talolla. Sinne päätyminen 
olisi kokonaan oma tarina.

Ajankohtaista 
farmasia-asiaa 
kohteessa

Apteekkien saamia tukia 
oltiin pienentämässä, 
lääkehoitojen 
arviointien määrää halu-
taan rajoittaa.

”Obamacare” eli sairausvakuutuslain 
kokonaisuudistus.

Yllättävä 
vastoinkäyminen

Oikeiden talvikenkien 
ostaminen Melbournes-
ta, jos Uggit eivät 
kelpaa.

Jo ennen virallista valintaa ilmoitus, 
ettei farmasian tiedekunta ota 
ollenkaan vaihtareita. Mutta tästäkin 
selvittiin ja suunnitellut kurssit saatiin 
käytyä.

Lentokoneessa 
vietetty aika

Pikaisesti laskettuna 
ainakin 67 tuntia.

Ei edes kovin paljon meno ja paluu. 
Enemmän tuli istuttua autossa 
Yhdysvalloissa. Varmaan jopa 
 enemmän pelkästään Chicagoon 
suuntautuneilla kolmella automatkalla.

Mitä jäi käteen Valmis erikoistyö, 
tuhansia valokuvia, vain 
yhdet uudet kengät.

24 opintopistettä. Lähes tyhjällä 
kassilla mentiin, joten liuta vaatteitakin 
tuli matkaan. Kaikkein tärkeimpänä 
kuitenkin uudet ystävät.

Matkan koho-
kohta

Suurella valliriutalla 
snorklaaminen.

Tutustua aitoon amerikkalaiseen 
elämään kämppikseni ja hänen 
perheensä opastuksella.

Mistä lisätietoa? http://www.monash.
edu.au/
http://adavsmelbourne.
blogspot.fi/

http://onu.edu
adavsmelbourne.blogspot.fi

?  Australia Yhdysvallatvaihto-opiskelukokemukset 
Australiasta ja yhdysvalloista

Jarno Kotajärvi & Laura Saarelainen
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SUOMI VS YHDYSVALLAT
FARMASIAN OPISKELUITA 
JA JÄRJESTÖJÄ

A
i että miten eroaa amerikkalainen ja suo-
malainen farmasian opetus. Suomessahan 
meillä on ihan oma pohjoismainen erikoi-

suus farmaseutin tutkinto, tätähän ei ole edes 
muualla Euroopassa. Entä sitten proviisori, no 
ei sellaistakaan Yhdysvalloissa valmistu. Kolle-
gamme valmistuvat siellä suoraan PharmD:ksi 
eli vähän kuin tohtoreiksi, vaikka koulutus ei 
vastaa suomalaista tohtorin tutkintoa. Suurin 
osa kouluista toimii niin, että farmasiaa opis-
kelemaan tulevalla pitää olla jo tutkinto alla, 
eli neljä vuotta yliopisto-opintoja, mutta ai-
emmalla opiskelu alalla ei ole väliä. Tämä on 
siis näiltä osin samanlainen kuin sikäläinen 
lakimiehen tutkinto ja sinänsä hyvin arvos-
tettu tutkinto. Toinen vaihtoehto on suora 
kuuden vuoden ohjelma jolloin kaksi ensim-
mäistä vuotta on jo farmasiaan suuntaavia 
perusopintoja ja itse kunnon farmasiavaihe 
on samat neljä viimeistä vuotta, kuin jos tul-
taisiin aiemman koulutuksen pohjalta. Täm-
möinen on paljon harvinaisempi, mutta sattui 
olemaan juuri vierailemassani yliopistossa.
    Entä harjoittelu? No sekin on huomattavasti 
pidempi. Viimeinen vuosi menee kokonai-
suudessaan harjoittelussa. Tästä en valitetta-
vasti ehtinyt niin paljoa oppia, joten joudun 
kertomaan vain Ohio Northern Universityn 
(ONU) tarinaa. Harjoittelu pitää tehdä vaih

tuvana, niin että itse asiassa harjoitte-
luatehdään lähes kaikilla farmasian alan 
sektoreilla pitempi jakso. Itse etsitään ja 
valitaan paikkoja yliopiston listaamista 
vaihtoehdoista. Niiltä osin siis hieman kuin 
Suomessakin, onhan meilläkin yliopistoil-
la listat hyväksytyistä opetusapteekeista. 
    Miten sitten järjestökenttä? Suomestahan 
sanotaan usein, että olemme järjestöjen lu-
vattu maa. Yhdysvallat tuntui vievän voiton 
järjestömäärällään tästäkin Tämä tunne tuli 
lähinnä siksi että lähes poikkeuksetta am-
matillisilla järjestöillä oli omat opiskelijaryh-
mänsä ainakin farmasialla ja lisäksi amma-
tillisia järjestöjä oli hyvin paljon. Oikeastaan 
varsinainen ainejärjestö puuttui kokonaan. 
Sen tilalla edunvalvontaa hoitamassa oli vä-
hän kuin edustajisto, joka vastasi säännöl-
lisin väliajoin keskustelusta henkilökunnan 
kanssa. Tässä oli edustajia eri vuosikursseilta.
    Mutta siis miettikää että meillä on Suomessa 
kuitenkin aika yksinkertaista. On ainejärjestö, 
Ex Tempore, Fortis tai YFK, sitä kautta on sit-
ten SFaO Suomen tasolla ja EPSA Euroopan 
ja IPSF maailman tason edunvalvontaan. Vas-
taava porrasrakenne löytyi tältä osin toki Yh-
dysvalloistakin ja pääsin jopa mukaan oman 

alueemme viikonloppukongressiin. Muta 
takaisin asiaan ammatilliselta puolelta meiltä 
löytyy ammattiliittona Farmasialiitto ja sen alta 
FLOp johon kaikki opiskelijajäsenet kuuluvat. 
Amerikkalaiset muuten edustavat itseään 
IPSF:ssä ammatilliseen järjestöön kytkeyty-
neenä, eli vähän kuin FLOp ajaisi SFaO:nkin 
tehtäviä Suomessa. Niin ja löytyyhän proviiso-
riopiskelijoille myös ammatillisista järjestöistä 
Proviisoriyhdistys, mutta muista en ole sitten 
kuulutkaan. Tai siis olen kuullut mutta mones-
sakaan ei ole erikseen opiskelijajäseniä. Näin 
oli kuitenkin Yhdysvalloissa. Ajatelkaa vaikka 
esimerkkinä että Kliinisen Farmasian Seuran 
lisäksi myös Fysikaalisen farmasian yhdistyk-
sellä olisi erikseen opiskelijajäseniä. ONU:ssa 
tällaisia erityylisiä farmasian järjestöjä oli 
kymmenkunta. On meillä Suomessa siis vielä 
ihan kohtuullisen helppoa. Järjestöt joihin voi 
kuulua suoraan opiskelijana on hyvin vähäs-
sä ja portaikko ainejärjestö - SFaO - EPSA / 
IPSF vähentää siitäkin jo monta, kun kerran 
kuuluu ainejärjestöön (tai halutessaan sekä 
valmistuttuaan suoraan) kuuluu SFaO:on eikä 
tarvitse kansainvälisistä henkilöjäsenyyksistä 
välittää kun ne tulevat siinä kaupan päälle Toki 
Suomenkin järjestökentässä on opittavaa ker-
rakseen. Piirtelemästäni kuviosta toivottavasti 
löytyy hieman selkeytystä asiaan. Yhdysval-
loissa järjestöjä on tosiaan niin monta, ettei sii-
tä minun tietotaidolla saataisi vastaavaa kuvio-
ta aikaiseksi. Tärkeintä onkin tietää mihin itse 
kuuluu. Mitä silloin voi odottaa. Kannattaakin 
olla aktiivinen ja seurata kaikkien niiden järjes-
töjen toimintaa joihin kuuluu niin farmasian 
alalla kuin ylipäätänsäkin, esimerkiksi harras-
tejärjestöön. Järjestöhän on yhtä kuin jäsenet 
ei missään nimessä hallitus. Järjestön tulisi 
edistää sääntöjensä puitteissa jäsentensä asiaa. 

Suomalainen farmasian opiskelija 

Ammatilliset järjestöt Ainejärjestöt: 
Ex Tempore, 
Fortis, YFK 

SFaO 
(Suomen Farmasian 
Opiskelijajärjestöt ry) 

EPSA 
(European Pharmaceutical 
Students' Association)  

IPSF 
(International Pharmaceutical 
Students’ Federation) 

FLOp 
(Suomen Farmasialiiton 
opiskelijat FLOp ry) 

Suomen 
Farmasialiitto ry 

Suomen 
Proviisoriyhdistys ry Monia ammatillisia 

järjestöjä, joissa  
osassa myös  
mahdollisuus 
opiskelijajäsenyyteen 
Esim. Kliinisen 
Farmasian Seura ja 
Fysikaalisen farmasian 
yhdistys 

suorat henkilöjäsenyydet 
(mahdollisuus 2 vuotta 
valmistumisen jälkeen) 

vain proviisoriopiskelijat 

Akava 

Me kaikki yli 1500 SFaO:laista voimme siis jo-
kainen osaltamme ajaa SFaO:a eteenpäin. Yksi 
hyvä vaihtoehto siihen tulee syksyllä järjestettä-
vän risteilyn yhteydessä, jossa on mahdollisuus 
tutustua uusiin opiskelijoihin ympäri Suomea.

Affinity color run, syksyn liikunnallinen aloitus, 
järjestäjänä asuntolaelämästä vastaavat

’Jumppa tuokio’ ennen farmasian luennon alkua, 
luonnoitsijalla oli tapana näyttää musiikkivideoi-
ta opiskelijoiden saapuessa saliin, ja joskus sitten 
tanssittiinkin.

Jarno Kotajärvi
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S
Hello Folk,
here is Sonia Colianni, I am Italian and I 
live in the wonderful Sicily (the biggest is-

land of  Italy). I graduated in Pharmacy at Uni-
versity of Catania last October and I am actually 
searching for a job position around the world: 
my best friends? My camera and baggage.
    If I need to write how my career in EPSA 
started, I can only smile because it was totally 
a joke of destiny. During April 2011 I heard 
that the university was organizing a trip in 
Bologna to attend one of the most important 
pharmaceutical exhibition in Italy (Cosmo-
Farma®), being a curious girl I asked around 
for information and who was organizing this 
trip. It was the Italian association of phar-
maceutical students (AISFA): I couldn’t be-

lieve that an association like that could exist.
    After participating to that event I contin-
ued to follow AISFA events starting to think 
that the “university life” was not only classes, 
study and lab but also to increase own cul-
ture meeting other future pharmacists and to 
live new experiences together. After one year 
my dear friend Giulia Malaguarnera spoke 
me about EPSA and the amazing atmosphere 
around it in congresses, European friends 
and meetings; she described me it in a such 
passionate way that I strongly wanted to join 
this association and to contribute on it: in 
April 2012 I presented my candidature to the 
Italian General Assembly (GA) to become 
the Italian coordinator for the EPSA Indi-
vidual Mobility Project, shortly called IMP.
    The IMP Project is one of the main mo-
bility programs that EPSA offers to stu-
dents and it allows them to experience a 
temporary work experience, as a trainee, 
in a European pharmaceutical company. 
     To promote the IMP offers to students, to 
inform about the application rules and to sup-
port Italian candidates during the preparation 
of all the documents that were necessary, it 
gave me so much in terms of human relations 
and many new friendships born. I had fallen 
in love for this project so much that during the 
36th Annual Congress I decided to run for the 
Central IMP Coordinator (CIMP); after my 
election I would coordinate all national IMP 
Coordinators (NIMP). I already knew it was a 
position of big responsibilities and I would be 
responsible of NIMPs’ motivation, so I asked 
myself if I would cover that position properly 
and I can’t hide I was a little afraid especially for 
my English skills. My final decision was to give 
my candidature anyway and to see what would 
happen: on the 27th April 2013 I was elected 
as CIMP and that was the best day of my life. 
Yeah….April is a very lucky month for me!
    My mandate will be over in a few months and 

EPSA:n tervehdys

I already see my year as CIMP with great mel-
ancholy: NIMPs in my board are amazing and 
friendly people, the EPSA Team always sup-
ported and approved my job/results, my life 
changed having many friends around Europe, 
my English skills developed so fast even if I still 
don’t speak like Queen Elisabeth and I always 
give my excuses for my Italian accent but may-
be it’s better have it so it’s funnier listen to me.
    Never be afraid of something new because 
it’s totally normal to not feel comfortable in a 
new experience you are going to live; if you 
work with passion and a friendly/positive atti-
tude it will be a success, trust me. So if you are 

thinking to get involved for your Finnish as-
sociation and for EPSA: don’t think too much 
and go for it because of course a lot of surpris-
es and successes are already waiting for you.

I hope to see you around Europe

Loveeeeeeeeeeeeeee
Your Sonia

Sonia Colianni
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EPSA AA 2013 
Valencia, Espanja
Hanna Viisainen

Valencia, Espanja, oli ihanan lämpöinen 
kokemus lokakuussa. Osallistuin Euroo-

pan farmasistien syyskokouskongressiin eli 
EPSA Autumn Assembly 2013:sta yhdessä 
seitsemän muun suomalaisen kanssa. Kok-
ouksissa Suomea edustivat Krista Väänänen 
ja Lauri Elsilä sekä EPSA:n puheenjohtajana 
toimiva Tiia Metiäinen. Itse olin kongres-
sissa yleisenä hengaajana ilman kokousvel-
vollisuuksia; poimimassa kirsikoita kakusta.

Kongresseihin tietysti karataan Suomes-
ta jo päivä tai kaksi etukäteen ja itse tu-
lin Barcelonan kautta Valenciaan. Mat-
kalla ehtii siis tehdä taktisia pysähdyksiä.

punkikierros, jonka aikana pääsi kyselemään 
paikallisilta oppailta alueen historiasta ja par-
haista paikoista käydä ostoksilla tai syömässä.

Iltaisin tietysti muodostettiin kansain-
välistä verkostoa viinin ja väkevämpien vo-
imalla Espanja-illassa, kansainvälisessä illassa, 
pyjamapartyissa ja gaalaillallisella. Kansain-
välisessä illassa vietettiin Suomen pöydässä 
pikkujouluja terästetyn glögin ja pipareiden 
kera. Osa tilaisuuksista oli mukavasti hotel-
lin tiloissa ja osaan oli järjestetty toimivat 
bussikuljetukset yöllä.  Juhlia   ja   hauskaa   sai 
pitää huoletta.

Kongressin jälkeen täytyi toki jäädä päiväk-

Valenciassa kongressimajoitus oli järjestetty 
isossa hotellissa vanhan kaupungin ja hyvien 
liikenneyhteyksien vieressä. Majoittumis-
en jälkeen suunnattiin avajaisseremoniaan 
tapaamaan ulkomaisia kavereita ja 
tutustumaan uusiin ihmisiin. Ryhmäkuvil-
ta ei voinut välttyä kun jo muut aman kon-
gressin jälkeen porukasta tuntee puolet.

Kahden ensimmäisen päivän aikana 
kuulimme päivän luento-osiossa lääkkeiden 
personalisoinnista ja tämän jälkeen alkoi vi-
rallisilla edustajilla tiiviskokouspäivien putki. 
Me muut pääsimme valitsemaan itseämme 
kiinnostavia koulutuksia. Kävin esimerkik-
si ajanhallinnan ja ulkonäön/esiintymis-
en vaikutukset työpajassa sekä kuulemassa 
ammattilaiselta, miten uutta yritysideaa 
kannattaa markkinoida rahoittajille ja 
pohtimassa ryhmässä, miten Espanjan terveyd-
enhuoltojärjestelmää voisi parantaa yhteistyöllä. 

Koska kongressin tavallisille osallistu-
jille vain puolen päivän läsnäolo on vält-
tämätön iltajuhliin osallistumiseksi, pii-
pahdin kongressiporukan kanssa niin 
uimarannalla kuin vesieläinpuistossakin. 
Osallistujille oli järjestetty myös opastettu kau-

si Valenciaan tutkimaan vielä viimeisiäkin 
tutkimattomia kulmia. Takasin matkasin taas 
Barcelonan kautta – täytyyhän sitä kotimat-
kallakin pysähtyä nähtävyyksiä katsomaan. 
Päällimmäisenä Espanjasta jäivät mieleen 
ihanat eurooppalaiset kaverit, lämmin au-
rinko ja herkullinen kanapaella punaviinin 
kera. Suosittelen reissuun lähtöä muillekin.
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Personalised medicine
-the way of the future?
Elina Niemeläinen

”S
adattuhannet syövät lääkkeitä 
väärin” julistivat lööpit muutama 
kuukausi sitten. Monille ihmis-

ille tämä voi kuulostaa suorastaan pelot-
tavalta, mutta meille farmasisteille tämä 
tieto on ennestään tuttua. Kuulemme jo 
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana siitä 
kuinka monella eri tavalla lääkitys voi epäon-
nistua. Vaikka asiakkaat onnistuisivat syömään 
lääkkeensä oikein ja kuurin loppuun, voi sil-
ti olla, että he kuuluvat onnettomasti siihen 
osaan väestöä, joilla lääke ei vaikuta tai joille 
se enemminkin aiheuttaa haittaa kuin hyötyä.

Käsite ”personalised medicine”, vapaasti 
suomennettuna ”tilaustyönä tehty” tai ”yksilö-
ity” lääkitys, tarkoittaa sitä että lääke tehdään 
varta vasten tietylle henkilölle tietyn vaivan 
hoitoon. Tätä varten täytyy asiakkaan perimä 
ensin määrittää, jotta lääkettä suunnitellessa 
osataan varautua henkilön geneettisiin omi-
naisuuksiin. Ja tästä päästäänkin asian ytimeen.

Nykyisissä lääkkeissä ongelma on se, että 
niiden aiheuttama vaste vaihtelee kolmen vai-
htoehdon välillä: saavutetaan haluttu vaste 
(jolloin kuvaan astuvat myös mahdolliset sivu-
vaikutukset), ei saada vastetta ollenkaan, tai 
lääke on potilaalle toksinen. Syyt vasteen eroil-
le löytyvät usein ihmisen geeneistä. Hyvänä 
esimerkkinä toimivat CYP-entsyymit, jotka 
vaikuttavat moniin lääkeaineisiin metabolian 
kautta, ja aiheuttavat näin eroja lääkeainei-
den vaikutuksiin. Jos geenisi koodittavat 
lääkeainetta nopeasti metaboloivaa CYP-ent-
syymiä, on lääkkeen vaikutus sinuun lyhy-
empi. Jos taas omaat hitaasti metaboloivan 
CYP-entsyymin, saattaa sama lääkitys nostaa 
lääkeainepitoisuuden jopa vaarallisen ko-
rkeaksi. Tämä ongelma vältetään yksilöidyllä 
lääkkeellä: kun lääke on valmistettu juuri 
sinulle, lääkitys on tehokkaampaa, sivuvaiku-
tukset vältetään, eikä tule turhaa lääkitystä. 

sekä terveydestään. Avaintekijöitä genomiti-
etojen säilytykselle tulisikin olla luottamus, 
läpinäkyvyys, demokratia ja valtion valvonta.
On mielenkiintoista nähdä mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan. Nykyisen lääketerapian 
suurimmat epäkohdat ovat toksisuus ja te-
hokkuuden puuttuminen, joihin yksilöity 
lääkitys voi monista ongelmistaan huolimat-
ta tarjota ratkaisun. Onhan lääkehoidon pe-
rimmäisenä tarkoituksena kuitenkin saada 
oikea lääke oikealle henkilölle oikeaan aikaan.

Viime vuoden syksyllä osallistuin EP-
SA:n syyskongressiin Espanjan Valen-
ciassa. Kongressin symposiumaihe oli 
”Personalised medicine – the Future of Phar-
macy”. Tämä teksti perustuu (ja on vain 
pintaraapaisu) symposiumissa olleiden lu-
ennoitsijoiden esityksiin ja materiaaleihin.

Luennoitsijat

Alain Huriez
Lääkäri, kauppatieteiden (MBA) ja farma-
koekonomian maisteri. Euroopan yksilöidyn 
lääkehoidon järjestön (EPEMED) puheen-
johtaja ja perustaja.

Aida Batista
Farmasian maisteri, erikoistunut jatko-opiske-
lijana sairaalafarmasiaan ja terveyspalvelujen 
hallintoon. Portugalin Gaian keskussairaalan 
farmasian osaston johtaja, Portugalin sairaala-
farmaseuttien järjestön (APFH) puheenjohta-

Yksilöidyn lääkityksen ongelmana on kuitenkin 
hinta. Sen lisäksi että genomin tai proteomin 
määritykseen vaaditaan siihen tarvittavat lait-
teistot ja paljon laboratoriokokeita, tämä kaikki 
on myös erittäin kallista. Kysymys kuuluukin, 
onko yksilöityä lääkitystä mahdollista saada 
suuren kansan käyttöön vai tuleeko se olemaan 
pelkästään varakkaiden yksinoikeus. Toisaalta 
sairauskulujen väheneminen yksilöidyn lääki-
tyksen myötä olisi terveydenhuollon kannalta 
kannattavaa, mistä päästään lääkkeen käytet-
tävyyden näkökulmaan: onko lääkkeen hinnan 
ja tehokkuuden välillä riittävän hyvä suhde.

Lisäksi perimän kartoitus nostaa esiin pul-
mia yksityisyyden osalta. Kuka omistaa tie-
dot sinun perimästäsi? Esimerkiksi monet 
vakuutusyhtiöt olisivat varmasti kiinnostunei-
ta genomissasi piilevistä periytyvistä sairauk-
sista, vaikka perimän määrityksen tarko-
ituksena olisikin vain kehittää juuri sinulle 
sopiva lääke. Terveystiedot ovat erittäin hen-
kilökohtaista tietoa, jota suojellaan erilaisilla 
laeilla ja asetuksilla. Lainsäädäntö muuttuu 
aktiivisten kansalaisten toimien myötä, joten 
kansalaisten (eli meidän) täytyy loppupeleissä 
itse pitää huolta omista terveystiedoistaan 

ja ja Euroopan sairaalafarmasian järjestön 
(EAHP) ammatillisen kehityksen vastaava.
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tipäällikkö sekä sen tytäryhtiön johtaja.
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lisessa syövän tutkimuslaitoksessa (CNIO)

Denis Horgan
Euroopan yksilöidyn lääkehoidon liiton 
(EAPM) toimitusjohtaja.

Jerka Dumić
Biolääketieteen tohtori. Biokemian professori 
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About Edwin

E
dwin Tan is a postdoctoral research fel-
low at the Centre for Medicine Use and 
Safety, Monash University, Australia. He 

is also a registered pharmacist and has ex-
perience working in community and hos-
pital pharmacy in Australia and the UK. 
He is the cartoonist and creator of Ed’s Rant 
(edtansrant.blogspot.com.au).

About the “Most Trusted 
Profession” - cartoon
This cartoon was inspired by a survey of the 
Australian public’s perceived image of var-
ious professions (http://www.smh.com.au/
business/the-most-trusted--and-the-least-
20130502-2iusc.html). Although phar-
macists were still seen as one of the most 
trusted professions, there was a decline of 4 
percentage points from the previous year. So 

what caused this drop in public confidence?
Pharmacists are meant to practice evi-
dence-based medicine; however, ironically, 
pharmacies stock numerous products of du-
bious efficacy. These include homeopathic 
remedies, herbal products and therapeutic 
devices with little clinical evidence. Addi-
tionally, the way in which certain over-the-
counter products are marketed and ‘spun’ 
(e.g. analgesic medicines that contain exactly 
the same active ingredient but are marketed 
for different types of pain by the same drug 
company) further compromises the perceived 
integrity of the pharmacists who sell them. 
    With the additional rise in discount chain phar-
macies in Australia and an emphasis on front 
of shop rather than on professional service, it is 
no wonder that the credibility of the pharma-
cist as a trusted health professional is in decline.
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Farentaverkkoon on avattu lääkealan oma CV-pankki. Koulutusten ja työelämän 
ansioiden tallettaminen onnistuu niin aktiiviselta kuin passiiviseltakin 

työnhakijalta. Tiedot säilyvät luottamuksellisina ja niitä hyödynnetään kunkin 
käyttäjän toiveiden mukaisesti. Haemme päivittäin CV-pankin kasvavasta 

osaajajoukosta työntekijöitä apteekkien ja lääkeyritysten tarpeisiin.


