
Etelä-Haagan apteekki ja
Pikku Huopalahden sivu-
apteekki ovat liittyneet val-
takunnalliseen Viiden Täh-
den Apteekkien yhteistyö-
verkostoon. Viiden Tähden
Apteekit on yksityisten ap-
teekkareiden muodostama
verkosto, jossa on tällä het-
kellä mukana yhteensä 35
apteekkia eri puolilta Suo-
mea. Viiden Tähden ap-
teekkipalvelussa korostuu
yksilöllisyys, korkea am-
mattitaito ja ennen kaikkea
asiakaslähtöisyys. Viiden
Tähden Apteekkien toi-
minta perustuu huolelli-
seen suunnitteluun, alan
yleinen kehitys ja yhteis-
työkumppanit huomioiden,
sekä laadittujen Viiden
Tähden Apteekkien yhteis-
ten kehitysstrategioiden to-
teutukseen verkoston ap-
teekeissa.

Viiden Tähden Apteek-
kien valtakunnallinen asia-

kasohjelma käynnistyi 29.1.
alkaen Etelä-Haagan aptee-
kissa ja Pikku Huopalahden
sivuapteekissa. Liittymällä
Viiden Tähden Asiakkaaksi
ja keskittämällä asioinnin
Viiden Tähden Apteekkiin
asiakas varmistaa nopean ja
yksilöllisen apteekkipalve-
lun kaikissa lääkehoitoon
liittyvissä tilanteissa. Vii-
den Tähden Asiakas saa
käyttöönsä henkilökohtai-
sen asiakaskortin, jota käyt-
tämällä asiointi helpottuu ja
nopeutuu apteekissa, sillä
asiointitiedot rekisteröityvät
suoraan apteekin tietojärjes-
telmään. Näin apteekki voi
seurata vuotuisen lääke-
omavastuun kertymistä se-
kä estää mahdollisesti hai-
tallisten tai jopa vaarallisten
lääkeyhteisvaikutusten syn-
tymisen sekä epätarkoituk-
senmukaiset päällekkäislää-
kitykset.

Osana Viiden Tähden

Apteekkien asiakasohjel-
maa Viiden Tähden Asiak-
kailla on käytössä valtakun-
nallinen lääkeneuvontapu-
helin. Puhelinpalvelua saa
vuoden jokaisena päivänä
kello 8.00–22.00 edulliseen
etuasiakashintaan. Lääke-
neuvontapalvelun toteuttaa
Viiden Tähden Apteekkien
kanssa yhteistyössä Kuo-
pion Yliopisto. Puhelimes-
sa tapahtuva lääkeneuvonta
on asiakkaan näkökulmasta
helppo tapa kysyä omaan
lääkehoitoon liittyvistä
asioista. Puhelimeen vas-
taavat lääkehoidon asian-
tuntijat kiireettömästi ja
huomioivat jokaisen asiak-
kaan yksilöllisesti. Tähän
apteekin asiakaspalveluti-
lanteessa ei aina päästä. 

Viiden Tähden Apteekit
ovat lääkehoidon asiantun-
tijoita. Erilaiset lääke- ja it-
sehoidon teemat ovat vah-
vasti esillä Terve Vaan -
asiakaslehdessä, joka on
noudettavissa apteekista 6
kertaa vuodessa. Asiakas-
ohjelmaan liittyneille asiak-
kaille tarjotaan myös kuu-
kausittain vaihtuvia kam-

panjatuotteita etuasiakas-
hintaan.

HAAGALAINEN8

Nyt viiden tähden apteekkipalvelua
Etelä-Haagassa ja Pikku Huopalahdessa
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