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pUHeenjohtajan palsta

F
armasian opiskelija: On tilaisuutesi avar-
taa omaa maailmankuvaasi, tavata uusia 
ihmisiä ja saada mahtavia kokemuksia. 

Tartu hetkeen ja lähde vaihtoon ulkomaille!

Farmaseuttien kolmivuotiseen opintoaikaan 
ei mahdu hirveästi mitään ylimääräistä. Va-
linnaisia kursseja pystyy ottamaan vain rajoi-
tetusti, eikä ylimääräisille kieliopinnoillekaan 

luultavimmin jää paljoa aikaa. Vaikka monilla 
on kova kiire päästä töihin avoapteekkiin, niin 
mieti silti: olet vielä nuori ja yliopisto-opin-
notkin kestävät vähäiset kolme vuotta. Eikö 
sinulla muka olisi aikaa ottaa muutaman kuu-
kauden irtiotto arjesta ja lähteä ulkomaille 
vaihtoon tai harjoitteluun? Perusapteekkityö 
kyllä odottaa sinua sen aikaa koto-Suomes-
sa. Ja te, jotka opiskelette proviisorilinjalla: 
teidän kesänne eivät enää kulu harjoitteluis-
sa, vaan teillä on enemmän kuin hyvin aikaa 
lähteä laajentamaan maailmankuvaanne. 
Apteekin esimiehinä olisi hyvä että teillä on 
käsitys siitä miten asiat toimivat muuallakin 
kuin Suomessa. Avara katseisuus, itsevar-
muus ja uudet näkökulmat ovat niitä asioita, 
jotka saattavat tarttua mukaanne ulkomailta.

 ”If you don’t like change, you’re going to like 
irrelevance even less.” – General Shinseki

Halusimme tai emme, maailma muuttuu jat-
kuvasti enemmän ja enemmän globaaliin 
suuntaan. Englannin ja muiden kielien osaa-
minen korostuu, ja yritysten saralla on yhä 
tärkeämpää saada myös kansainvälistä me-
nestystä. Pikku hiljaa tämä muutos saavuttaa 
myös apteekit ja niiden henkilökunnan. Eni-
ten muutos näkyy vielä toistaiseksi yritysten 
ja teollisuuden puolella. Jos olet asiasi osaava 
ja hyvin verkostoitunut ihminen, on työpai-
kan löytäminen yksinkertaisesti helpompaa.

Vaikka vaihtoon lähteminen saattaa tuntua 
vaikealta ja ehkä jopa hieman pelottavalta, se 
tulee olemaan sen arvoista. Sen jälkeen kun 
olet saanut hoidettua itsellesi työpaikan, sel-
vitettyä viralliset paperityöt, hommattuasi 
kämpän, paikallisen puhelinliittymän ja net-
tiyhteyden, eivät mitkään ongelmat tunnu 
enää ylitsepääsemättömiltä. Ulkomailla itsek-
seen selviäminen on haaste, joka kasvattaa 

Elina  Niemeläinen



                 7

niin ihmistä kuin luonnettakin. Mutta turha 
huolia, sillä vaihtoon lähteminen ei ole pelk-
kää haastetta, vaan se pitää sisällään myös 
uusia, ehkä jopa elinikäisiä ystäviä, oppimi-
sen riemua ja ilonpitoa. Ulkomailla saat kokea 
asioita ja elämyksiä, joita et kotimaassa pääsi-
si kokemaan. Kaiken kaikkiaan vaihtoaika on 
upea seikkailu, jota et tule ikinä unohtamaan.

Farmasisteilla on monia mahdollisuuksia läh-
teä vaihtoon. Erasmus-ohjelman ja muiden 
tavallisten vaihto-ohjelmien lisäksi teidän on 
mahdollista lähteä SFaO:n koordinoimaan 
harjoitteluvaihtoon. Lokakuussa aukeaa haku 
IPSF:n Student Exchange Programiin, SEP:iin, 
jonka kautta on mahdollista päästä kuukau-
deksi tai pariksi harjoitteluvaihtoon melkein 
mihin päin maailmaa tahansa. Normaalien 

hakuprosessien lisäksi kohdemaassa sinua 
on vastassa kyseisen maan harjoitteluvaihto-
koordinaattori, joka opastaa sinua ongelmissa 
ja järjestää paikallisen farmasian opiskelija-
järjestön kanssa sinulle erilaista ohjelmaa. 

Älä siis enää mieti, vaan toimi! Vaihtoon 
lähdöstä voit käydä kysymässä tiedekuntasi 
kansainvälisten asioiden suunnittelijalta tai 
SFaO:n harjoitteluvaihtokoordinaattoreilta.

Hauskaa syksyä toivotellen,
Elina Niemeläinen
Puheenjohtaja 2014
Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry
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MIKÄ IHMEEN SFAO?

S uomen Farmasian Opiskelijajärjestöt, eli 
tuttavallisemmin SFaO on vuonna 1980 
perustettu Suomen farmasian opiskelijoi-

den kansallinen järjestö. Tarkoituksenamme 
on yhdistää kaikkia farmasian opiskelijoita 
opiskelupaikkaan katsomatta ja ajaa heidän 
yhteisiä etujaan. SFaO:n jäseniä ovat paikalliset 
opiskelijajärjestöt YFK (Helsinki), Fortis (Kuo-
pio) sekä Ex Tempore (Turku). Opiskelijoiden 
on mahdollista vaikuttaa SFaO:n toimintaan 
näiden jäsenjärjestöjen kautta, tai liittyä SFaO:n 
henkilöjäseneksi. Henkilöjäseneksi voi liittyä 
myös kaksi vuotta farmaseutiksi/proviisoriksi 
valmistumisen jälkeen. Tarjoamme yhteisiä 
tapahtumia kaikille suomalaisille farmasian 
opiskelijoille. Syksyisin järjestämme kaikkia 
farmasian opiskelijoita yhdistävän SFaO-ristei-
lyn. Vuoden 2012 kesällä järjestimme ensim-
mäistä kertaa koulutuksellisen SFaO-kongres-

sin, johon on haettu mallia kansainvälisistä 
farmasian kongresseista. Ensi vuonna on lu-
vassa siis jo neljäs SFaO:n kongressi. Tämän 
lisäksi SFaO hoitaa farmasian opiskelijoiden 
edunvalvontaa, tekee erilaisia kannanottoja 
sekä ottaa osaa erilaisiin paikallisiin tapahtu-
miin ja on mukana mm. Lääkehoidon Päivässä.
Edustamme lisäksi Suomea farmasian alan 
kansainvälisessä opiskelijatoiminnassa. SFaO 
on kansainvälisten järjestöjen, European Phar-
maceutical Students’ Associationin (EPSA) ja 
International Pharmaceutical Students’ Fede-
rationin (IPSF), jäsen. SFavO edustaa Suomea 
molempien järjestöjen vuosittaisissa kongres-
seissa ja pyrkii rohkaisemaan opiskelijoita 
osallistumaan lukuisiin muihinkin kansain-
välisiin farmasian opiskelijoiden tapahtumiin.
Kansainvälisyys näkyy muutenkin SFaO:n 
toiminnassa, sillä meidän kauttamme on 
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MIKÄ IHMEEN SFAO?

mahdollista lähteä ulkomaille harjoitteluun. 
Olemme mukana sekä IPSF:n Student Exchan-
ge Programme (SEP) että EPSA:n Individual 
Mobility –projekteissa (IMP). Vaihto-ohjel-
mien kautta suomalaisilla farmasian opiske-
lijoilla ja vastavalmistuneilla farmasisteilla on 
mahdollisuus lähteä tutustumaan ulkomaiden 
työelämään harjoittelun turvin. Lisäksi on 
mahdollista olla auttamassa Suomeen saapuvia 
vaihto-opiskelijoita kaikkina vuodenaikoina.
SFaO:n nettisivut: www.sfao.net
Meidät löytää Facebookista: 
www.facebook.com/FiPSA
Kysyttävää, epäselvyyksiä, tai oletko 
kiinnostunut toiminnastamme?

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoittee-
seen: yhteydenotot@sfao.net

Affinity color run, syksyn liikunnallinen aloitus, 
järjestäjänä asuntolaelämästä vastaavat
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ESPA TEAM MEETING 
in HELSINKI

I
n the last month of July, the new elect Team 
of European Pharmaceutical Students’ As-
sociation (EPSA), gathered officially for the 

first time with the purpose of having its first 
Team Meeting.  This event took place precisely 
in Helsinki, Finland and it was held from the 
4th to the 7th of the aforementioned month.

The Team got together in the very welcoming 
Käärmeenpesä (Snake’s nest), pharmacy stu-
dent’s club house in Helsinki, for four days. I 
can speak in the first person that those days 
were nothing but pure learning, teamwork 
and full of EPSA spirit, representing a per-
fect beginning for the 2014-2015 mandate. 

The first day was filled with ice-breaking ac-
tivities, trainings and, of course, some well 
known and amusing energizers. The new 
mandate was about to begin and a lot of pre-

vious and abstract planning started to beco-
me concrete and some edges were polished.

During the following two days, the Team as-
sembled to discuss all the upcoming year. 
Plans of Action and Annual Reports took an 
active voice and old, new and restructured 
projects were passionately presented. From 
Education to Public Relations, passing through 
External Affairs and Mobility, complemen-
ting with Administration and Internal Af-
fairs, all the EPSA matters and departments 
were carefully introduced and debated.

While the days brought a considerable amount 
of workload, the nights – as it is an EPSA 
event - were meant to bring the intercultural, 
social and recreational parts up amongst all 
the participants! It began with a traditional 
(and delicious!) Finnish dinner: reindeer with 

Catarina Nobre
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ESPA TEAM MEETING 
in HELSINKI

mashed potato and berries’ jam, surrounded 
by a cheerful environment and Nordic songs. 
It was a great experience and truly entertai-
ning to get so close with the Finnish culture 
and to be open-minded to what it has to offer. 

At the International Night, food and drin-
ks from different European countries were 
tasted and there was even the chance to 
watch a couple of Football World Cup mat-
ches. Moreover, I think that, at some point, 
going to sauna before bedtime became a 
habit and I am sure that we already miss it!

As our time in Finland was not supposed to be 
all spent indoors, after the meeting was closed 
and the luggage ready to leave, we still found 
some time for a joint sightseeing in Helsinki.

I think I can speak for the entire Team when 

I say that it was a real pleasure to spend those 
days there and it was a great opportunity to 
strengthen ties between both EPSA and FiPSA. 

I would like to thank FiPSA for the ama-
zing days in Finland and for providing EPSA 
Team with the best conditions possible and 
especially to Suvi, Minna, Lauri and Tom-
mi, for the delicious meals, hospitality and 
pleasant evenings! Last but not least, I want 
to thank Tiia, our Finnish Immediate Past 
President, for promptly organising this event 
for the both incoming and outgoing teams! 

Although it is my first mandate in EPSA Team, I 
couldn’t have wished a better 1st Team Meeting!

See you around Europe! 

Catarina Nobre
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kun epsa koukuttaa
Suvi Sivula

A
loitin farmasian opintoni jo viime vuosi-
kymmenellä (SIC!). Heti opintojeni alusta 
lähtien kuulin kongresseista sekä muusta 

kansainvälisestä ja kansallisesta toiminnasta, 
johon SFaOn kautta olisi mahdollista osallis-
tua, mutten oikein osannut tarttua mihinkään. 
Uskaltauduin moniammatilliseen PharMed-se-
minaariin tappivuoteni keväällä, osallistuin 
muutamiin SFaOn hallituksen kokouksiin 
YFK:n hallituksen edustajana seuraavana vuon-
na sekä matkasin mahtavalle SFaO-risteilylle 
toisena ja kolmantena vuonna, mutta muuten 
en uhrannut SFaOlle tai sen tiedotteille liiem-
min huomiotani. Esimerkiksi toisen opiskelu-
vuoteni syksynä järjestettiin EPSAn, European 
Pharmaceutical Students’ Associationin, An-
nual Assembly eli syyskongressi Helsingissä, 
mutta senkin sivuutin hieman huomaamatta-
ni. Pidin kyllä SFaOn järjestämää kansallista 
ja kansainvälistä toimintaa erittäin tärkeänä, 
mutta kiinnostavuudestaan huolimatta jopa ul-
komailla järjestettävät kongressit ja harjoittelu-
vaihdot kuulostivat liian työläiltä sovitettaviksi 
aikatauluihini. Kolmannen vuoden keväällä 
päätimme kuitenkin kurssikaverini kanssa il-

moittautua EPSAn Turkissa pidettävään kevät-
kongressiin, mutta kuinkas kävikään – emme 
ilmoittautuneet tarpeeksi nopeasti, joten emme 
pettymykseksemme mahtuneet mukaan.
Vasta neljännen vuoden kevät oli minul-
le ratkaiseva kansainvälistymisen suhteen. 
Osallistuin EPSAn Italiassa pidettyyn kevät-
kongressiin, joka oli huikea kokemus. Kuten 
Mattikin tämän lehden tekstissään kertoo, 
on kongressissa vallitseva tunnelma jotakin 
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sanoinkuvaamatonta. Kaikki se avoimuus, pu-
heliaisuus, ystävällisyys, uusiin ihmisiin tutus-
tuminen, oppiminen, hauskuus... Samanlaista 
ei vain voi suomalaisporukassa kokea! Sen 
takia kehotankin kaikkia osallistumaan EP-
SAn tai IPSF:n, International Pharmaceutical 
Students’ Federationin, kongressiin vähintään 
kerran – tosin varoitus: yleensä osallistumi-
nen ei jää yhteen kertaan! Kalenteri ei tule 
näyttämään sen paremmalta myöhempinä-
kään vuosina (eikä ehkä pankkitilikään), 
joten matkaan kannattaa lähteä jo opintojen 
alussa. Parasta kongressiantia ovat mielestä-
ni ihanat ihmiset, joista monet esimerkiksi 
tekivät seuraavan kesän interrail-matkastani 
entistä mieleenpainuvamman kokemuksen.

Matkailukokemusten seurauksena kansainvä-
lisyys alkoi kiinnostaa minua niin paljon, että 
seuraavana syksynä päädyin SFaOn syyskoko-
ukseen ja tulin valituksi SFaOn hallitukseen 
tälle vuodelle. Toimin EPSA Liaison Secretary-
na eli EPSA-asiainhoitajana vastaten Suomen 
ja Euroopan farmasian opiskelijoiden välisestä 
yhteydenpidosta. Tehtävä on ollut erittäin mie-
lenkiintoinen ja avartava. Keväällä osallistuin 

Unkarissa pidettyyn kevätkongressiin toisena 
Suomen virallisista edustajista (Official Dele-
gate, OD) yhdessä taloudenhoitajamme Heidi 
Jäntin kanssa. Neljän päivän aikana pidetyssä 
yleiskokouksessa (General Assembly, GA) 
muun muassa valittiin EPSAlle uusi tiimi eli 
hallitus ja virkailijat, päivitettiin yhdistyksen 
sääntöjä sekä valittiin järjestäjämaat muuta-
malle tulevalle tapahtumalle. Kokoukset olivat 
ajoittain raskaita, mutta välillä hyvinkin jän-
nittäviä äänestyksineen ja erimielisyyksineen. 
Tuntui tärkeältä tuoda myös suomalaisten mie-
lipiteitä ja kokemuksia esille, sillä meillä on esi-
merkiksi hyviä käytänteitä, joita jakaa muille. 
Toisaalta ajoittain kokouksissa on tärkeää pitää 
puoliamme ollessamme melko pieni järjestö.

Kaudella 2013–2014 EPSAn puheenjohtaja-
na toimi suomalainen Tiia Metiäinen, joka 
jatkaa tiimissä vielä Immediate Past Presi-
dentin tehtävässä. Seurauksena tästä EPSAn 
nykyinen hallitus ja virkailijat pitivät toimi-
kautensa 2014–2015 ensimmäisen kokouksen 
heinäkuussa Helsingissä, Käärmeenpesällä. 
Osittain SFaO-virkani puolesta, mutta pää-
asiassa omasta ilostani vietin viikonlopun tii-
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min kanssa. Suurin osa toimijoista oli minulle 
kongressien myötä tuttuja, joten heitä oli erit-
täin mukava nähdä. Suomen-vierailunsa aika-
na eri puolilta Eurooppaa saapuneet toimijat 
kävivät tuntikausia läpi tiukkaa asiaa, mutta 
tutustuivat myös muun muassa suomalai-
seen sitsi- ja saunakulttuuriin sekä maistelivat 
suomalaisia herkkuja. Minun lisäkseni myös 
muutama muu SFaOn jäsen tutustui tiimiin 
ja sen toimintaan viikonlopun aikana. Aina ei 
siis tarvitse lähteä kotimaastaankaan saadak-
seen ikimuistoisia kansainvälisiä kokemuksia!

EPSA-virkani myötä olen ymmärtänyt, mitä 
kaikkea EPSA tarjoaa jäsenilleen. Kaikkeen ei 
vaadita paljoa aikaa tai rahaa, eikä aina tarvitse 
liikahtaa edes kotisohvalta. Esimerkiksi webi-
naarit ovat mielenkiintoisia luentoja, joille on 
mahdollista osallistua internetin välityksellä 
ympäri maailman. Webinaarin aikana voi 
muun muassa kuunnella asiantuntijaluennoit-
sijaa, seurata PowerPoint-esitystä sekä esittää 
kysymyksiä suullisesti tai kirjallisesti. Luento 
kestää yleensä noin tunnin, minkä jälkeen on 
aikaa keskustelulle. Esimerkiksi viime kevään 

aiheita olivat kasvainoppi ja herpes. Mikset 
seuraisi luentoa vaikkapa kaveriporukalla? 
Samantyyppinen uutuus on Chat with profes-
sionals -konsepti, joka tarjoaa mahdollisuuden 
kuulla kiinnostavia uratarinoita äskettäin val-
mistuneilta farmasisteilta ja esittää heille kysy-
myksiä kotikoneelta käsin. Lisäksi EPSA tarjoaa 
mielenkiintoisia julkaisuja sähköisenä, kuten 
kuukausittaisen uutiskirjeen, Monthly Dosen 
(saat sen vaikkapa suoraan sähköpostiisi) sekä 
abstrakteja opiskelijoiden tutkimusprojekteista 
sisältävän EPSA Students’ Science Publica-
tionin (ESSP). Voit itsekin tarjota abstraktiasi 
julkaistavaksi ja saada tekstistäsi hyödyllistä 
palautetta EUFEPS:n (European Federation 
for Pharmaceutical Sciences) asiantuntijoilta. 
EPSAn kautta voit osallistua myös erilaisiin tie-
teellisiin kilpailuihin, jos olet tehnyt tutkimus-
ta, tai lähteä vaikkapa IMP-harjoitteluvaihtoon. 
Lisäksi EPSA on juuri aloittanut yhteistyön 
Pharmaceutical Pressin kanssa, joka tarjoaa 
EPSAn jäsenille alennusta monista verkko-
kauppansa kirjoista. Löydät lisätietoa EPSAn 
tarjoamista mahdollisuuksista ja eduista muun 
muassa EPSAn kotisivuilta, SFaOn uutiskir-
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jeestä ja Facebookista sekä allekirjoittaneelta. 

Niin siis mikä EPSA? EPSA, European Phar-
maceutical Students’ Association, edustaa 
yli 160 000 farmasian opiskelijaa 35 maasta, 
järjestää tapahtumia ja mahdollisuuksia sekä 
tekee Euroopan tasolla merkittävää ja katta-
vaa edunvalvontatyötä myös suomalaisten 
opiskelijoiden puolesta. Lisätietoja löydät me-
nemällä osoitteeseen www.epsa-online.org.

EPSAsta on tullut minulle jo nyt erittäin mer-
kittävä järjestö enkä osaa vielä kuvitellakaan, 
mitä kaikkea se voi vielä tulevaisuudessa tarjo-
ta. Kannustan siis ehdottomasti lähtemään mu-
kaan kansainväliseen toimintaan, jos sinulla on 
hiukankin rohkeutta tutustua ulkomaalaisiin 
farmasisteihin! ;) Kalenteriin kannattaakin 
jo laittaa ylös seuraavat EPSA-tapahtumat:

Annual Reception: yksipäiväinen tapahtuma 
helmi- tai maaliskuussa 2015, Brysseli, Belgia 
– ei osallistumismaksua.
Annual Congress: 13.–19.4. tai 14.–20.4. 2015, 
Toulouse, Ranska – n. 325 e, aiheena 
“Pharmacist of the 21st Century”
Summer University: 20.–26.7.2015, Lissabon, 

Portugali ¬– n. 230 e.
Autumn Assembly: 27.10.–1.11.2015, Malta – 
n. 275 e.

Toimi siis viisaammin kuin minä ja seu-
raa SFaOn tiedotteita heti opintojesi 
alusta asti – olet erittäin tervetullut mu-
kaan niin kansalliseen kuin kansainväli-
seenkin toimintaan vaikka saman tien! :)

EPSAn Tšekissä 28.10.–2.11.2014 järjes-
tettävää syyskongressia innolla odottaen,

Suvi Sivula
EPSA-asiainhoitaja
epsa-ls@sfao.net

P.S. Muistathan, että SFaOn jäsenenä kuu-
lut automaattisesti myös EPSAan ja IPS-
F:ään. Voit olla SFaOn henkilöjäsen kah-
den vuoden ajan valmistumisestasi ja 
osallistua esimerkiksi kongresseihin, jos 
kongressikärpänen pääsee puraisemaan ;)
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F
armasian kansainvälisistä kongresseista ja 
niiden ainutlaatuisuudesta muistan kuul-
leeni paljon mainostusta jo opintojeni en-

simmäisenä vuonna. Farmasia ja siihen liittyvä 
paikallinen opiskelijaelämä Suomessa olivat 
kuitenkin minulle vielä tuolloin tarpeeksi uut-
ta ja hienoa, eikä lähteminen viikoksi tai parik-
si toiselle puolelle maailmaa tuntunut ajankoh-
taiselta tai opiskelijabudjettiin suhteutettuna 
tarpeelliselta. Harva opiskelutovereistanikaan 
lähti, mutta ne jotka menivät ja hehkuttivat 
jälkeenpäin kokemuksiaan, herättivät uteliai-
suuteni. ”Kyllä minäkin vielä joskus lähden” 
ajattelin. Kolmantena opiskeluvuonna hallitus-
roolini SFaO:ssa IPSF:n Student Exchange Of-
ficerina ja EPSA:n National IMP Coordinato-
rina saivat minut lopulta ilmoittautumaan sekä 
EPSA Annual Congress Budapestiin että IPSF 
World Congress Portoon. Portoon menin lop-
pukesästä SFaO:n virallisena edustajana, Buda-
pest oli puolestaan keväinen harjoituskierros 
kongresseihin ja samalla hieno tapa juhlis-

taa farmaseutti-opintojen loppuun saantia.

Budapestiin matkustin muutama päivä en-
nen varsinaisen kongressin alkamista, koska 
osallistuin IMP-koordinaattoreille suunnat-
tuun koulutukseen. Tutustuimme IMP-har-
joitteluvaihto-ohjelman vastuuhenkilöihin 
toisista maista, opimme harjoitteluohjelman 
säännöistä, harjoittelimme yhteistyökump-
paneiden värväämistä ja hioimme CV:iden ja 
hakemusdokumenttien esikarsintaprosessia. 
Central IMP Coordinatorimme, italialainen 
Sonia Colianni teki huikean työn ryhmäyttä-
misessä ja koulutuksen ohjaamisessa! Kun var-
sinainen kongressi lopulta alkoi, oli mukavaa, 
että IMP-koordinaattoreina olimme jo hyvin 
valmiiksi verkostoituneita muihin maihin.

Ensimmäisenä iltana meitä odotti avajais-
seremonia. Yllätyin positiivisesti tilaisuu-
den avoimesta, ekstrovertistä meiningistä, 
jossa entuudestaan täysin vieraille ihmisille 

Kokeilussa kongressit
Matti Karhu, SFaO:n harjoitteluvaihdon 
ulkomaan koordinaattori

National IMP-coordinators in training
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Kokeilussa kongressit

juteltiin nopeasti kuin vanhoille tutuille ja 
loppuillasta kaikki vetäytyivät tanssilattialle. 
Ensimmäisenä iltana opin myös hyvin no-
peasti, että ranskalaiset kuuluvat kongres-
sien estottomimpaan ja bilehenkisimpään 
joukkoon. Epävirallisena edustajan ilman 
kokousvelvoitteita heidän seurassaan saikin 
monelle illalle hyvän alun tai lopun ranskalai-
silla etkoilla ja jatkoilla, joilla sitsejä kiertänyt 
suomalainen tuntee äkkiä olonsa kotoisaksi.

Seuraavana aamuna yömyöhään juhlinut 
kongressiväki pakkautui pikaisen aamiaisen 
jälkeen nopeasti busseihin ja siirryimme yli-
opistolle aloittamaan virallisempaa ja koulu-
tuspainotteisempaa ohjelmaa. Farmasian alan 
luennot, paneelikeskustelut ja workshopit täyt-
tivät päiväohjelmaa. Kongressin alussa ”juhli 
yöt, opiskele päivät” -toimintamalli tuntui 
allekirjoittaneelle hieman hapokkaalta varsin-
kin kun yöunet tuppasivat säännönmukaisesti 
jäämään alle neljän tunnin. Kongressiveteraa-
neja konsultoituani opin kuitenkin, että tämä 
on normaalia ja avainasemassa jaksamisen 
kannalta ovat mielenkiintoisesta ohjelmasta 

ja ihmisistä kumpuavan lisäenergian ja hyvin 
ajoitettujen power-napsien yhdistelmällä. Tällä 
strategialla pääsi yllättävän pitkälle. Parina päi-
vänä virallinen ohjelma ei kuitenkaan viihdyt-
tänyt itseäni vaan lähdin kiertelemään Buda-
pestin nähtävyyksiä muutamien workshopissa 
puutuneiden kohtalotovereideni kanssa. Cita-
delin korkeuksista kelpasi kaupunkia katsella 
ja suosittelen siellä vierailua lämpimästi kai-
kille Budapestiin matkaaville. Loppupuolella 
kongressia vapaapäivä Gellertin kylpylässä hy-
vässä seurassa latasi akkuja myös erinomaisesti 
ja valmisti viimeisen illan päättäjäisgaalaan.

Tämänkaltaiset mahdollisuudet ovat epäviral-
lisena edustajana olemisen hyviä puolia – vi-
rallisena edustajana Portossa istuimme IPSF:n 
yleiskokouksessa Elinan ja Kristan kanssa aa-
musta iltaan. Tosin taisinpa loppujen lopuksi 
oppia nauttimaan siitäkin, vaikka vapaata aikaa 
ei ollutkaan aivan samaan malliin. Sekä EPSA:n 
että IPSF:n kongresseissa maiden viralliset 
edustajat osallistuvat yleiskokouksessa järjes-
töjä koskevaan korkeimpaan päätöksentekoon.

Budapestin Opening Ceremony vauhdissa	  
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Epävirallisten edustajien yhtä 
epävirallinen vapaapäivä Citadelissa

Nämä kaksi järjestöä, jotka ovat historiallisesti 
olleet ehkä hieman varautuvaisia tai kilpailu-
henkisiä toisiaan kohtaan jakavat silti keskenään 
paljon enemmän yhteneväistä kuin tohtivat 
myöntää. Molempien järjestöjen kongresseissa 
tutustut kollegoihisi toisista maista ja kulttuu-
reista, kuulet farmasian alan asiantuntijoiden 
luentoja ajankohtaisista aiheista, opit ”soft 
skillssejä” workshopeissa epävirallisena tai 
pönötät yleiskokouksessa virallisena edustaja-
na, osallistut poikkeuksellisen hyviin bileisiin 
ja nautit ns. congress spiritistä. Kongressien 
aikana huomaat olevasi paljon tavallista sosi-
aalisempi ja päivät ovat täynnä tapahtumia ja 
ihmisiä. Yhtäkkiä huomaat, että sinulla on 20 
turkkilaista facebook-kaveria ja osaat sanoa 
”kippis” kolmellakymmenellä eri kielellä.  Sekä 
EPSA että IPSF -kongressien legendaarisinta 
antia ovat International Nightit, jolloin jo-
kainen maa pistää oman ständinsä pystyyn ja 
tarjoaa tunnetuimpia ruokiaan ja juomiaan 
muiden maiden kiinnostuneille. Fazerin suk-

laa, ruisleipä ja salmari ovat perinteisesti olleet 
Suomen bravuureita. Molempien kongressien 
jälkeen sosiaalisen median täyttävät Post-
Congress Depressionia eli kongressinjälkeistä 
haikeutta käsittelevät viestit. Kaiken kaikkiaan 
olen erittäin tyytyväinen, että ehdin vielä kokea 
kongressit ja voin lämpimästi suositella kaikkia 
kokeilemaan edes yhtä opintojensa aikana. Ensi 
vuoden EPSA Annual Congress järjestetään 
Ranskassa ja IPSF World Congress Intiassa.

Päätoim. huom. Käy myös lukemassa vasta-
painona EPSA Monthly Dosen syyskuun nu-
merosta  (ulkomaalaisten)  kokemus omasta 
SFaO-kongressistamme! 
Linkki löytyy EPSAn nettisivuilta
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IPSF World Congress 2014, Porto
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Rosa Nguyen

I
moittautuessani EPSAn kesäyliopistoon 
(Summer University) tajusin tehneeni aika 
hurjan ja ”extremen” vedon. Ensinnäkin olin 

silloin vain tappi, jolle kaikki mikä liittyi yli-
opistoon, oli uutta. Olin kuullut Sfao- ja Flop 
-järjestöistä, mutten tiennyt niistä paljoakaan. 
EPSAsta en taas ollut koskaan kuullut mitään. 
Tiesin vain, että EPSA oli lyhenne sanoista Eu-
ropean Pharmacy Students’ Association. Päätin 
kuitenkin ottaa riskin ja ilmoittautua mukaan 
tapahtumaan, mistä minulla ei ollut harmai-
ta aavistustakaan, minkälainen siitä tulisi.

Tällä kertaa EPSAn järjestämä kesäyliopisto 
järjestettiin Ohridissa, joka sijaitsee Makedo-
niassa. Yksi syy, miksi lähdin mukaan, oli se, 
että minua kiehtoi Makedonia, joka kuulosti 
niin etäiseltä ja tuntemattomalta lomakohteelta 
moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. 
   Kavereille piti siis jatkuvasti muistuttaa, että olin 
menossa Makedoniaan, enkä Madeiraan tms.

Kesäyliopiston pituus oli seitsemän päi-
vää. Sitä ennen järjestettiin kolmen päivän 
mittainen ns. kesäyliopiston esikiertue (the pre-
tour of Summer University), missä kierrettiin 

koko maa. Osallistuin molempiin tapahtumiin. 
Esikiertueella saimme tutustua Makedonian 
kulttuuriin, ruokaan, nähtävyyksiin ja ennen 
kaikkea paikallisiin ihmisiin: makedonialaisiin. 

Makedonialaiset olivat hyvin rentoja. 
Ilmapiiri oli lämmin, ja ihmiset olivat avoimia. 
Yllättävää kyllä, paikalliset olivat usein myös 
hyvin uteliaita. Kaikesta piti tietää aina vähän 
enemmän. Makedonialainen ruoka muistutti, 
yllättävää kyllä, vähän kreikkalaiselta, vaikka 
niin ei tietystikään saanut sanoa siellä. Tuli syö-
tyä mm. shopskaa, jota kutsutaan myös nimellä 
bulgarian salaatti, ja juotua rakiaa. Vaikka jäl-
keenpäin muistellessani esikiertuetta mieleeni 
tulevat vain loputtoman pitkät bussimatkat, 
kaikki se istuminen bussissa oli sen arvoista. 

Jatkuvan kiertelyn jälkeen oli aika asettua 
Ohridin makoisaan rantahotelliin Klimetica. 
Hotellista oli vajaat 200m matkaa rannalle, 
mikä oli suorastaan taivaallista. Viikko Ohri-
dissa sisälsi koulutusohjelmien eli workshop-
pien ja valmennusten lisäksi vapaa-aikaa ja 
erilaisia aktiviteetteja. Kävin rannalla monta 
kertaa uusien kavereideni kanssa. Sen lisäksi 

EPSAn kesäyliopisto 
ohridissa
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onnistuin tuhlaamaan 50e siihen, että menin 
hyppäämään laskuvarjolla. Koska Ohrid on 
vuorten ympäröimä kaupunki, valitsimme 
yhden vuoren, josta hyppäsimme alas. Teim-
me sen kuitenkin ammattilaisten avustuksella.

Laskuvarjolla hyppäämisen lisäksi kävim-
me Summer University -tapahtuman aikana 
kahdella sightseeing-kiertueella katselemas-
sa kaupungin tärkeimpiä paikkoja, joihin 
kuuluivat keskustan lisäksi lukuisat kirkot 
ja luostarit. Ohridissa on hyvin paljon luos-
tareita ja kirkkoja. Kuulin, että niitä on jopa 
niin paljon, että ihminen voisi vuoden ajan 
käydä joka päivä eri kirkossa ja luostarissa.

Kesäyliopiston ohjelmaan kuului-
vat myös erilaiset sosiaaliset tapahtu-
mat, aina gaala-illasta ja international 
night –tapahtumasta rantabileisiin. Vaikka 
sosiaalista ohjelmaa oli joka ilta, en missään 
vaiheessa halunnut jäädä huoneeseen nuk-
kumaan ihan vain vähentääkseen univelkoja.

EPSAn järjestämän tapahtuman myötä 
olin onnistunut tutustumaan moniin ihmi-
siin, jopa niin moneen, että nimimuistini 
meinasi välillä pettää. Vaikka englantini oli 
aluksi hyvin ruosteessa, se ei estänyt minua 
tutustumasta mahtaviin EPSA-tyyppeihin. 
Kuten ihmiset yleensä sanovat, kieltä op-
pii vain käyttämällä sitä. Vaikka ajatukset 
yksin matkustamisesta ja maahan eksymi-

sestä pelottivat, olen iloinen, jopa onnellinen 
siitä, etten jättänyt tällaista tilaisuutta väliin. 

Nämä 10 päivää, jotka vietin Makedonias-
sa, ovat ehdottomasti yksi parhaimpia koke-
muksia elämässäni, vaikka myöhästyin pa-
luulennoltani ja jouduin viettämään yhden 
yön Istanbulin lentoasemalla matkalaukku 
melkein sylissä. Ette arvaa, kuinka tulistunut 
äitini oli hänen odottaessaan minua Helsin-
gin lentoasemalla. Tällä hetkellä maltan tuskin 
odottaa, että pääsisin seuraavaan EPSAn ta-
pahtumaan. Jos SINÄ harkitset osallistumista 
EPSAn toimiin, suosittelen sitä enemmän kuin 
lämpimästi, eikä sillä ole väliä, oletko vasta 
tappi vai jo aikoja sitten valmistunut alumni.
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PHARMACY IN FRANCE
Jean Baptiste Roubiére

J
ean Baptiste Roubière on ranskalainen 
farmasian opiskelija, joka suoritti ke-
sällä kuukauden mittaisen SEP-harjoit-

teluvaihdon Tapiolan Apteekissa Espoos-
sa. Artikkeli on laadittu Jean Baptisten 
apteekissa pitämänsä esityksen pohjalta. Toi-
mitus pahoittelee mahdollisia asiavirheitä.

For starters it takes some key facts to re-
alise what’s pharmacy in France, we have:
• 66 000 000 Inhabitants in France
• 21915 Pharmacies 
• 74270 Licensed Pharmacists:
  o 7590 Biologists
  o 3464 in the Industry
  o 27553 Pharmacy Owners
  o 27397 Pharmacy Assistants
  o 6496 Hospital Pharmacists
  o 1257 Wholesaler Pharmacists
• 3095 Students getting out of pharmacy school 
every year

To be a pharmacist in France you have to take 
a competitive exam at the end of the “common 
first year of health studies” so only the best can 
be pharmacists or doctors. After that, you have 
to study 6 years to work in a community phar-
macy or 9 years if you want to be a professor or 
to work in the hospital. I’m going to concentrate 
into community pharmacy; so who can work 
in a community pharmacy? Of course you have 
the owner: a doctor of pharmacy. The assistant 
pharmacist, that helps the owner, he’s also a 
doctor of pharmacy, and the number of assis-
tants depends on the annual turnover of the 
pharmacy. You also have pharmacy technician 
that helps dispending drugs under the watch 
of a pharmacist, they study for only 2 years.

There are few rules to locate a pharmacy in 
France: You have to obtain a license from the 
Regional Health Agency, at the condition that 
there is at least 2500 inhabitants in the town, and 

you can open a new pharmacy every 4500 new 
inhabitants. There are very few new openings 
but there’s some grouping possible. The license 
can be held by more than one pharmacist, so 
when you have to buy your pharmacy you can 
separate the costs. Pharmacies can be owned 
simply by buying one, so it can be really expen-
sive. Nowadays, you have to pay between 85 and 
100% of the annual turnover of the pharmacy.

To get paid pharmacist get their com-
pensation on reimbursed medicines:
• Reimbursed medicines :
Wholesaler price BT    Gross margin
From 0 to 22,90€      26,10 %
From 22,91 to 150€      10 %
After 150€      6 %
• Pharmaceutical care: 2 programs:
  o Vitamin K antagonists : 40 € / year / patient
  o Asthma : 20 € / year / patient

In France there’s a monopoly on drugs. That 
means only pharmacies can sell prescription 
and OTC drugs, tobacco substitutes, plants on 
prescription, vitamins (depending on the dos-
age) and homeopathy. Pregnancy tests and lense 
cleaning products are out of this monopoly.

The price of reimbursed medicine is decid-
ed when their licence is given, these prices 
are usually not changing, sometimes they 
are dropping to aligned on the generic price.
The price is based on the HAS (Health high au-
thority) advice: on the improvement of given 
medical service, so is the new medicine better?
The reimbursement level will be based 
on the UNCAM (national union of 
health services) advice: the given med-
ical service, so is the drug effective?

There are different reimbursement levels: 
• Non replaceable drugs and expensive drugs 
: 100 %
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• Given Medical Service : Major or Important 
: 65 %
• Given Medical Service : Moderate : 35 %
• Given Medical Service : Low : 15 %
• Given Medical Service : Really low : 0 %
To be reimbursed the patient has to give his 
Vitale card to the pharmacist. The part not 
reimbursed can be paid by a private insur-
ance company. Patients have to pay 0.50€/
box, and a maximum of 50€ per year. There’s 
a list of 30 chronic diseases concerned, it’s 
called ALD30. Medicines prescribed for 
those diseases are reimbursed 100%. The 
pharmacist has the right to substitute for a 
generic drug when it’s possible, unless the 
doctor has forbidden this in the prescription.

There are three different types of prescriptions 
in France. Securised (basic) prescriptions are 
for all medicines, except hospital reserve. Bi-
zone prescriptions are for ALD30: on upper 
part are drugs related to the chronic illness, 
and on bottom part drugs not related to ALD30 
and drugs reimbursed as usual. Exception pre-
scriptions are for expensive drugs used at the 
hospital. There is no e-prescription in France.

What’s really different between France and 
Finland, is the layout of the pharmacy, in 

France you cannot access the OTC drugs 
when you are a patient, they are behind the 
pharmacist cashier, you have to ask for them.

The pharmacist has compulsory duties: 
• First aid
• Night sitting service : pharmacies are not 
open 24/7
• Health protection and Health watch (phar-
macovigilance)
• Pharmaceutical record (all the medical histo-
ry of the patient)
•Delivering drugs, medical counselling

For more information : 
http://www.ordre-pharmacien.com 
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Elina Niemeläinen

T
ämän vuoden IPSF-kongressin tieteellisen 
symposiumin aiheena oli translationaali-
nen farmaseuttinen tiede. Tällä laaja-alai-

sella käsitteellä ei ole yhtä yleismaailmallista 
määrittelyä: se kattaa kaiken translationaa-
lisesta tutkimuksesta translationaalisiin ja 
kokeellisiin lääkkeisiin. Translationaalinen 
tutkimus muodostaa risteyksen prekliinisen 
ja kliinisen tutkimuksen välillä: Se on väli-
vaihe perustutkimuksen ja sen soveltamisen 
välillä kliinisissä asetelmissa jotta saataisiin 
aikaan diagnoosi ja hoito, ja jotta lopulta pys-
tyttäisiin ehkäisemään myös sairauden puh-
keaminen. Translationaalisen lääketieteen 
keskiössä on niin sanottu ”benchside-bedsi-
de-community” –kolmio, joka kuvaa lääkeke-
hityksen vaiheita tutkijan penkiltä potilaskes-
keisiin tutkimuksiin ja lopulta yhteiskuntaan. 
Kaiken keskellä on potilas sekä tarve tur-
vallisemmille ja tehokkaammille lääkkeille. 

Kuten arvata saattaa, translationaalises-
sa lääketieteessä yhdistyy monien eri alojen 
asiantuntijoiden ja osaajien työpanos. Nämä 
osapuolet voidaan karkeasti jakaa kolmeen 

ryhmään: tutkijat, lääkärit ja teollisuus. Tällä 
hetkellä tutkijat kohtaavat työssään useita ongel-
mia: Monet uudet löydöt jäävät hyödyntämättä 
joko rahanpuutteen tai löydön vähäpätöisyyden 
takia. Kanssakäyminen teollisuuden ja lääkärei-
den kanssa on vähäistä ja kliinisten tutkimusten 
vaatimuksia tai teollisuuden senhetkisiä tarpeita 
ei välttämättä tiedetä. Lääkäreillä taas on vain 
rajattu tieto tutkimuksien toteutuksesta ja koea-
setteluiden vaatimuksista. Teollisuudessa uu-
sia lääkkeitä hyväksytään tuotantoon aina vain 

Translationaalinen tiede: 
matka tutkijan penkiltä potilaan 
vuoteelle
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vähemmän, mikä lisää suuntausta halpoihin 
lääkkeisiin sekä personoituihin analyysei-
hin ja laitteisiin. Farmasianteollisuus käyttää 
vuosittain useita miljoonia tutkimukseen 
ja tuotekehitykseen. Siitä huolimatta kysei-
nen lääke ei välttämättä tehoa, ja sillä saattaa 
olla pahoja sivuvaikutuksia jotka huonon-
tavat potilaan elämänlaatua. Yhteiskunnalle 
toimimaton hoito aiheuttaa suuria kuluja. 
Nämä kulut kasvavat jatkuvasti ja päätyvät 
terveydenhuollon ja potilaan maksettaviksi. 

Translationaalinen tiede vaatii toimiakseen 
monien ammattilaisten yhteistyötä: Neuro-
logien, kirurgien, biologien, bioinsinöörien, 
lääkärien ja farmaseuttien tulisi työskennellä 
yhdessä moniammatillisessa ympäristössä yh-
teisen päämäärän eteen. Yliopistojen ja teolli-
suuden yhteistyöllä voidaan luoda laajennettu 
infrastruktuuri, jossa yhdistetty tietotaito tuot-
taa parempaa tuottoa. Myös yritykset voivat 
rahoittaa huippututkimusta ja näin molemmat 
saavat hyötyä toisistaan. Translationaalinen 
tieteenteko vaatii myös yhteisön ja yksittäisten 
ihmisten panosta. Vapaaehtoisia tekijöitä tar-
vitaan monilla aloilla, ja yksityiset yhdistykset 
voivat tarjota rahoitusta sekä yhteyden poti-
lasryhmiin, joita ei muuten ehkä tavoitettaisi. 

Terveydenhuolto tarvitsee siis parempia, 
potilaalle räätälöityjä hoitoja. Translationaali-
sen lääketieteen kautta monet uudet menetel-
mät, kuten omiikat, biomarkkerit, uudelleen 
suunnatut lääkkeet ja toksikologian kehittämi-
nen, tarjoavat vastauksia. Omiikoissa (proteo-
miikka, genomiikka) tietty geeni tai proteiini 

yhdistetään tiettyyn sairauteen, ja näin löyde-
tään geenituotteita ja vaikutusreittejä, jotka 
ovat mahdollisia lääkkeiden kohteita. Biomark-
kerit ovat merkkiaineita, joiden avulla voidaan 
arvioida henkilön riskiä sairastua tiettyihin sai-
rauksiin. Ne mahdollistavat aikaisen riskien ar-
vioinnin, oikean kuvantamistekniikan käytön 
sekä geenireittien aktiivisuuden määrittämisen 
eri kudoksissa ja elimissä. Biomarkkerien avul-
la tunnistetaan potilaat, jotka tarvitsevat jotain 
tiettyä terapiaa. Näin pystytään antamaan oikea 
lääke oikeaan aikaan oikealla vahvuudella. Uu-
delleensuunnatut ”repurposed” lääkkeet anta-
vat vanhalle lääkkeelle uuden käyttötarkoituk-
sen: Useimmat meistä ovat varmasti kuulleet 
Viagran historiasta. Toisena esimerkkinä lihas-
relaksantti klooritsoksatsonin on huomattu vä-
hentävän alkoholinkulutusta rotilla, jotka mal-
lintavat raskasta juomista. Tämä vaikutus tekee 
siitä mahdollisen uudelleensuunnatun lääk-
keen alkoholismin hoitoon. Myös toksikologian 
tutkimisen kehittäminen on tärkeää lääkekehi-
tyksessä. Lääkkeiden aiheuttama maksavaurio 
on yleinen haitallinen lääkkeen aiheuttama 
reaktio josta seuraa lääkekehityksen lakkaut-
taminen. Jos pystytään kehittämään malli jolla 
kyseistä tilaa voidaan mallintaa, niin saadaan 
parannettua ihmiskokeiden turvallisuutta.

Translationaalisen lääketieteen tavoitteena 
on nopeuttaa tutkimusta ja tuotekehitystä sekä 
vähentää niihin liittyviä kuluja. Translationaa-
linen tutkimus voi monella tavalla kehittää 
farmaseuttista liiketoimintaa: Se parantaa lää-
kekandidaattien selviytymismahdollisuuksia 
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sekä lääkkeiden kehitysprosessin yleistä te-
hokkuutta.  Kehityksen eteenpäin viemiseksi 
eri toimijoiden tulisi ymmärtää paremmin pa-
tofysiologiaa, jonka ohella ns. translaattoreilla 
tulisi olla hyvä ymmärrys ihmislääketieteen 
perusteista, sairauksien mekanismeista sekä 
farmakologiasta. LISÄKSI heidän pitäisi ym-
märtää kliinisten kokeiden vaatimukset sekä 
teollisuuteen liittyviä säätely- ja liiketoiminta 
asioita. Lääkesuunnittelun pääpaino tulisi siir-
tää hoitavista lääkkeistä ennaltaehkäiseviin, 
jolloin sairauksien terveydenhuollolle aiheut-
tamilta kustannuksilta vältyttäisiin paremmin. 
Lisäksi on erittäin tärkeää varmistaa, että ai-
kaansaadut menetelmät ja hyödyt saavuttavat 
yhteiskunnan. Pelkästään tutkijan pöydälle tai 
teollisuuden arkistoihin jäävät tulokset eivät 
ikinä saavuta potilasta. Tietojen pitäisi liikkua 
eri tekijöiden välillä vielä lääkkeen valmis-
tumisen jälkeenkin, tästä hyvänä esimerkki-
nä sivu- ja haittavaikutusten seuraaminen.

Translationaalinen tiede tarjoaa hienon 
mahdollisuuden kiihdyttää tutkimusta ja 
tuotekehitystä. Siitä onkin olemassa monia 
maailmanlaajuisia aloitteita ja ohjelmia. Silti 
maailmalla on suuri tarve yhdenmukaiselle 
translationaalisen lääketieteen koulutukselle 
ja opetukselle. Lisäksi tulisi löytää paras rat-
kaisu tämän uudenlaisen lääketieteen välineil-
le ja tekniikoille sekä niiden kehittämiselle.

Teksti perustuu IPSF World Congress 2014 
tieteellisen symposiumin luennoitsijoiden esi-
tyksiin:

Prof. Aamir Shahzad, Euroopan translati-

onaalisen lääketieteen yhdistyksen (EUSTM) 
puheenjohtaja.

Prof. Raquel Lucas, tutkija Porton yliopiston 
kansanterveystieteen instituutissa (EPIUnit), 
epidemiologian luennoitsija Porton lääketie-
teellisessä yliopistossa.

Dr. André Albergaria, Porton yliopiston 
molekulaarisen patologian ja immunologian 
instituutin (IPATIMUP) translationaalisen tut-
kimusyksikön johtaja.

Ema Paulino, kansainvälisen farmaseuttisen 
järjestön, FIP:n, ammattiasioista vastaava sih-
teeri ja hallituksen jäsen
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K
äy lukemassa taiteilijan esittely Phar-
maca Studentican numerosta 1/2014 
osoitteesta www.sfao.net ja katsomassa 

muuta tuotantoa osoitteesta http://edtansrant.
blogspot.com.au/ ! 

“How long does it take to stick a label on a 
box?” – by Edwin Tan

As a pharmacist, this has got to be one 
of the most annoying questions ever asked. 
Whilst this doesn’t happen all the time, occa-
sionally a patient (usually impatient and in a 
hurry) will ask why their script takes so long 
to fill.

 
The public just don’t seem to understand 

that the dispensing process is a complex one. 
Sure, the doctor’s prescribed a medicine, but 
it’s not just a simple case of picking it off the 
shelf and whacking a label on it. As pharma-
cists, we need to check whether the prescribed 
drug is actually appropriate and safe for the 
patient. We need to check for allergies, drug 
interactions and contraindications. We need to 
ascertain whether the dose is appropriate. We 
need to consider the formulation and how it 

will be administered. We need to think about 
whether adherence will be an issue. We need 
to verify the legality of the script and whether 
it meets the criteria for government subsidy. 
And the list goes on.

But aside from determining the clinical 
safety and appropriateness of the script, we 
also need to make sure the correct product is 
supplied. Dispensing errors are common and 
if the incorrect drug or strength is given out, 
this can cause harm to the patient – in some 
cases this could even be fatal.

And they’re just some of the things we 
need to think about when dispensing a single 
prescription. In reality, this would take place 
in a busy dispensary, with scripts piling up and 
constant interruptions.    

As pharmacists, we must educate our 
patients as to why care and time is needed to 
dispense a prescription safely.  By doing so, 
hopefully we can eliminate any misconcep-
tions and improve the relationship we have 
with our patients.

sarjakuva



 ”Suosittelisin 
farentaa 
työnantajana 
ystävilleni.”

AVAA OVI LÄÄKEALAN TYÖMAHDOLLISUUKSIIN
 

Farenta on alan monipuolisin työnantaja, jonka työntekijät ovat työskennelleet yli 500 
apteekissa ja tehneet työtä yli 90 lääkeyritykselle. Erityisen ylpeitä olemme loistavasta 
koulutustarjonnastamme. Yli 100 farmaseuttia ja proviisoria on kouluttautunut 
avullamme lääketeollisuuden eri tehtäviin ja lukematon määrä farmasisteja on syventänyt 
apteekkialan ammattitaitoaan kattavan koulutustarjontamme myötä.

www.farenta.fi / www.farentaverkko.fi

*Farentan työhyvinvointikysely 2014 

95% vastaajista*


