YKI APTEEKKI
Lämmittely
Mikä se on?
Lääkemääräys = resepti
Otetaan kipuun
On työssä apteekissa
Käytetään kuiville käsille
Laitetaan silmiin
Voi ottaa, jos ei syö monipuolista ruokaa
Laitetaan esim. Nyrjähtäneen nilkan ympärille
Kun haluaa reseptilääkkeen, pitää ottaa
Kun haluaa Kela-korvauksen, pitää näyttää
Farmaseutti liimaa lääkkeisiin
Ja hän kertoo asiakkaalle
Mitä apteekista voi ostaa?
Käytkö sinä usein apteekissa?
Mitä sinä ostat apteekista?
Mikä on reseptilääke?
Mikä on käsikauppalääke?
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ALIAS 1
APTEEKIN TAVAROITA
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ALIAS 2
APTEEKIN OPASTEITA
allergiat

aurinko

hyönteiskarkotteet ihonhoito
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eläintuotteet

haavanhoito
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Dialogit
Apteekissa
Menet apteekkiin. Sinulla on joku vaiva (keksi itse, mikä). Kysyt neuvoa.
Farmaseutti:
Sinä:
Farmaseutti:
Sinä:
Farmaseutti:
Sinä:
Farmaseutti:
Sinä:
Farmaseutti:
Sinä:

***
(Vastaa. Kerro, mitä etsit.) (10 s.)
***
(Vastaa.) (10 s.)
***
(Vastaa. Kysy jotakin.) (10 s.)
***
(Vastaa ja kysy käyttöohjetta.) (10 s.)
***
(Vastaa ja kiitä.) (10 s.)

MALLI Apteekissa
Menet apteekkiin. Sinulla on joku vaiva (keksi itse, mikä). Kysyt neuvoa.
Farmaseutti:
Moi! Voinko auttaa jotenkin?
Sinä:
(Vastaa. Kerro, mitä etsit.) (10 s.)
Farmaseutti:
Ahaa, minkälaiseen vaivaan se tulis?
Sinä:
(Vastaa.) (10 s.)
Farmaseutti:
Tässä on tälläsiä 50 mg paketteja ja tossa on toisen valmistajan
vastaava lääke. Se on vähän halvempi. Onko hinnalla väliä?
Sinä:
(Vastaa. Kysy jotakin.) (10 s.)
Farmaseutti:
Kyllä, ilman muuta! Tämä on oikein hyvä ja tehokas lääke. Otatko 50
vai sadan tabletin paketin? Tässä olis molempia.
Sinä:
(Vastaa ja kysy käyttöohjetta.) (10 s.)
Farmaseutti:
Sä voit ottaa sen pari tuntia ennen nukkumaanmenoa, niin sen
vaikutus on kaikista tehokkain. Sen vaikutus on pitkäaikainen, vasta
viikon käytön jälkeen alat huomata tehon.
Sinä:
(Vastaa ja kiitä.) (10 s.)

YKI APTEEKKI
Tilannetehtävät
1.
2.
3.
4.
5.

Pyydät ystävältä apua. Tarvitset apteekista jotakin ja pyydät, että ystävä auttaa.
Sulla on allergia ja haluaisit allergialääkettä.
Epäilet, että olet raskaana ja haluaisit ostaa raskaustestin.
Olet apteekissa tai lääkärissä, mutta sä olet unohtanut kela-kortin ja ajokortin kotiin.
Kysy neuvoa seuraavassa ongelmassa:
✓ silmää kutittaa
✓ rakko jalassa
✓ lapsella on kuumetta
✓ vauvalla on kuumetta
✓ korva on kipeä
✓ sormi on turvonnut
✓ epäilet, että olet raskaana
✓ flunssa on tulossa
✓ tarvitset sidetarpeita
✓ ostat desinfiointiainetta eläimelle
✓ on ripuli
✓ on yskä
✓ on nuha
✓ on kurkku kipeä
✓ on vaihdevuodet
✓ et voi nukkua
✓ kädet ovat kuivat
✓ on hiivatulehdus
✓ väsyttää
✓ olet masentunut
✓ kuukautiset ovat myöhässä

YKI APTEEKKI
Mielipide
A. Apteekissa on hyvä / huono asiakaspalvelu
B. Hyvä apteekkari / proviisori / farmaseutti
Kertominen
A. Apteekki kotimaassani ja Suomessa
B. Unelmieni apteekki
C. Miksi asioin apteekissa?

