EETTINEN PÄHKINÄ

Vastauksen on kirjoittanut
Apteekkien ammattieettinen neuvottelukunta.

PÄHKINÄ:
Annetaanko
hintaneuvontaa
brändivalmistetta
pyytävälle
asiakkaalle?
Asiakas tulee apteekkiin ja kysyy
”Buranaa”. Onko eettisesti oikein
vain hakea hyllystä 10 euroa maksava
Burana-paketti (ja antaa työntekijöille
ohjeet toimia näin) ja jättää kertomatta, että löytyisi myös edullisempia
vaihtoehtoja? Edullisempi tuote on
lisäksi samalta valmistajalta, ja siinä on
tismalleen samat ainesosat - vain keltainen väriaine on erona. Onko tässä
toimintatavassa ristiriitaa eettisten
ohjeiden II ja IV välillä?

Kyseessä ei ole ainoastaan eettinen
ongelma, sillä lakisääteisesti apteekissa tulee antaa lääkkeen ostajalle
tietoa lääkevalmisteiden hinnoista.
Tätä hintaneuvontavelvoitetta ei ole
rajattu vain reseptilääkkeisiin, vaan
myös edullisempien itsehoitolääkkeiden hinnoista tulee asiakkaille kertoa.
Kaikissa apteekeissa ovat tuttuja kiireiset asiakkaat, jotka pyytävät ”Buranansa”, eivätkä välittäisi neuvonnasta.
Kuten neuvottelukunta on aikaisemmassa kannanotossaan (Hintaneuvontaa vai lääkeneuvontaa – miten
priorisoida? 2011) todennut, hinta on
yksi neuvonnan osa, mutta se ei voi
olla tärkeämpää kuin neuvonta lääk-

II Apteekkihenkilö
kunta toimii asiakkaan
parhaaksi asettaen
asiakkaan oikeudet
omien etujensa edelle.

keen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.
Tarvekartoituksen ja lääkeneuvonnan
jälkeen hintaneuvonta on luontevaa
sopivan tuotteen valitsemisen yhteydessä, kun hyllyssä on esillä eri hintaryhmien valmisteita. Apteekin palveluvalintaosaston hyllyjen valikoima antaa
kuvan paitsi kyseisestä apteekista,
myös apteekeista yleisemmin, joten
on tärkeää, että esillä olisi brändituotteiden lisäksi myös edullisempia
valmisteita. Joka tapauksessa osa asiakkaista valitsee aina brändituotteen ja
osa edullisimman mahdollisen vaihto
ehdon. Oleellista on, että asiakas on
saanut tietoa eri vaihtoehdoista, kuten
kysyjän viittamassa eettisessä ohjeessa
nro IV korostetaan.
Kysyjä on farmasian oppilas. Neuvottelukunta pitää erityisen tärkeänä,
että oppilaat ohjataan alusta asti
toimimaan Fimean toimittamismääräyksen ja ammattieettisten ohjeiden
mukaisesti myös lääke- ja hintaneuvontaan liittyvissä asioissa.
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IV Apteekkihenkilö
kunta kunnioittaa
asiakkaan valintoja ja
itsemääräämisoikeutta
huolehtien siitä, että
asiakas saa riittävät
tiedot valintansa
tekemiseksi.
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