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Apteekkariliiton lausunto liittyen luonnokseen vapaaehtoisista covid19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1105/2020) muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.

Apteekkariliitto haluaa ottaa kantaa kahteen asiaan: rokotusjärjestykseen ja rokotusoikeuden laajentamiseen.
Apteekkipalveluiden ja lääkehuollon jatkuvuuden varmistamiseksi on kriittisen tärkeää saada apteekkien henkilöstö
vihdoin Covid-19-rokotusten piiriin koko maassa. Mikäli rokotuksia aletaan kohdentamaan esityksen mukaisesti, on siinäkin
tapauksessa priorisoitava alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö.
Apteekkariliitto haluaa tuoda esiin, että rokotuskattavuuden parantamiseksi ja asukkaiden sujuvien palveluiden
turvaamiseksi rokotusoikeus kannattaa laajentaa farmasian ammattilaisiin ja mahdollistaa apteekkirokotukset.
Suomessa on maanlaajuinen apteekkiverkosto, jossa työskentelee yli 5000 terveydenhuollon ammattilaista. Apteekki on
käytetyin ja useimmille suomalaisille myös lähin terveyspalvelu. Apteekkariliiton kyselyn mukaan apteekkien toimimista
rokotuspisteinä kannatti 85 prosenttia apteekkareista. Uusia rokotuspisteitä voitaisiin siis saada maahan jopa 400.
Hyödyntämällä apteekkiverkostoa ja sen ammattilaisia rokotustoiminnassa, saataisiin rokotuskattavuutta Suomessa
parannettua.
Lisäkoulutuksen saaneet farmasian ammattilaiset antavat rokotuksia jo yli 20 maassa. Lähimmät apteekkirokotuspaikat
löytyvät Norjasta ja Tanskasta. Ne maat, joissa apteekit rokottavat, ovat lähimpänä WHO:n ja EU:n
influenssarokotuskattavuuden tavoitetta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa apteekkirokotustoiminta on hyvin laajamittaista ja
koronarokotuksia pistetään apteekeissa enemmän kuin massarokotuspisteissä. Myös Italiassa apteekit aloittavat
koronarokotusten antamisen.
Rokotusturvallisuudesta ei tarvitse tinkiä. Rokotuskoulutus, vastuulääkäri ja tilavaatimukset olisivat edellytyksiä myös
apteekin rokotustoiminnalle. Jo kymmenet tuhannet suomalaiset ovat saaneet rokotuksen apteekin tiloissa. Suomessa toimii
21 Apteekin Terveyspistettä, joissa sairaanhoitaja antaa rokotteita. Ensimmäinen Apteekin Terveyspiste on jo aloittanut
koronarokotusten antamisen yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa. Asiakkaat kertovat, että tärkeimmät syyt ottaa rokotus
apteekissa ovat palvelun hyvä sijainti ja asioinnin helppous terveysasemaan verrattuna.
Useat tutkimukset ja suositukset tukevat apteekkirokotusten tärkeyttä osana varautumissuunnitelmaa ja pandemian
vastaisia toimia. Suomen apteekkiverkosto ja terveydenhuollon ammattilaiset apteekeissa ovat käytettävissä täydentämään
julkista terveydenhuoltoa paremman rokotuskattavuuden saavuttamiseksi.
Kunnioittavasti
Charlotta Sandler
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