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KESÄTERVEISET FIMVOSTA!

FiMVOlaisetkin pääsevät piakkoin nauttimaan auringosta ja lomalaitumista. Palvelemme

teitä kuitenkin koko kesän läpi, toimistomme on auki normaalisti. Hälytyksiin ja

lääkevarmennusjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä palvelemme nmvs@fimvo.fi -

osoitteessa ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä info@fimvo.fi -osoitteessa. 

Tässä uutiskirjeessä:

Kehitysehdotuksia hälytysten käsittelyyn – lue lisää kyselymme tuloksista 

Kutsu lääkevarmennuksen perusteet -koulutukseen 6.9.

Kutsu koulutukseen lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjille 4.10.

Artikkeli: Miten toimia erityisluvallisen pakkauksen kanssa, jossa on PPN-muotoinen

tuotenumero?

FiMVOn uutiset tilattavissa RSS-syötteenä

KEHITYSEHDOTUKSIA HÄLYTYSTEN KÄSITTELYYN – LUE

LISÄÄ KYSELYMME TULOKSISTA

Toteutimme maalis-huhtikuussa 2022 kyselyn koskien lääkevarmennusjärjestelmän

hälytyksiä ja niiden käsittelyä. Olemme julkaisseet yhteenvedon kyselyn tuloksista

verkkosivuillamme.

Yhteenveto kyselyn tuloksista

 

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita arvokkaasta palautteesta! Käymme

kyselyn tuloksia läpi sisäisesti ja eri sidosryhmien kanssa sekä huomiomme saatuja

palautteita tulevissa kehityshankkeissa.

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
http://www.laakevarmennus.fi/
mailto:nmvs%40fimvo.fi
mailto:info%40fimvo.fi
https://www.laakevarmennus.fi/uutiset/kehitysehdotuksia-halytysten-kasittelyyn-lue-lisaa-kyselymme-tuloksista


UUSI KOULUTUS: LÄÄKEVARMENNUKSEN PERUSTEET

6.9. KLO 10 

Ovatko lääkevarmennusasetus ja -järjestelmä sinulle osin tai kokonaan vieraita asioita?

Oletko uusi apteekkilainen tai oletko hiljattain aloittanut sairaala-apteekissa tai

lääketukussa? Tule mukaan kuuntelemaan kaiken kattavaa lääkevarmennuksen

peruskoulutusta tiistaina 6. syyskuuta klo 10!  

Hälytyskyselyn tuloksista huomasimme tarpeen ja toiveen koulutukselle, jossa käydään

läpi lääkevarmennuksen perusasioita. Toivomme osallistujilta paljon kysymyksiä

etukäteen, jotta osaamme vastata juuri osallistujia askarruttaviin asioihin. 

Tervetuloa!

Ilmoittaudu ja jätä oma kysymyksesi täällä

 

KOULUTUS LÄÄKEVARMENNUSJÄRJESTELMÄN

KÄYTTÄJILLE 4.10. KLO 10 

Peruskoulutuksen lisäksi järjestämme tiistaina 4. lokakuuta kello 10 koulutuksen

lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjille. Tuttuun tapaan, jos sinulla on aiheita, joita

haluaisit meidän nostavan esille tai sinulla on kysymys lääkevarmennuksesta, jota olet

pohtinut pitkään, lähetä se meille! 

Tervetuloa, ilmoittautuminen on jo auennut täällä. 

ARTIKKELI: ERITYISLUVALLISET PAKKAUKSET, JOISSA

PPN-MUOTOINEN TUOTENUMERO

Suomessa on kaupan joitakin erityisluvallisia lääkevalmisteita, jotka on tuotu maahan

Saksasta ja joissa on käytetty PPN-muotoista tuotenumeroa. PPN-numero on vain

Saksassa käytössä oleva tuotenumero, jota on käytetty GTIN-numeron sijasta.

Haluamme muistuttaa, että myös näiden valmisteiden erätiedot on ladattu Saksan

lääkevarmennusjärjestelmään ja pakkaukset tulee varmentaa niitä toimitettaessa. Em.

pakkausten mahdollisissa lääkevarmennuksen ongelmatilanteissa suosittelemme

kysymään lisäohjeita omalta apteekkijärjestelmätoimittajalta. 

Lue lisää artikkelista

 

FIMVON UUTISET TILATTAVISSA NYT RSS-SYÖTTEENÄ

Lisäsimme Uutiset-sivullemme mahdollisuuden tilata uutispäivitykset RSS-syötteenä.

Ohjeet tilaamiseen Outlook-sähköpostiin löydät täältä. 

RSS-syötteen URL-osoite on https://www.laakevarmennus.fi/uutiset/rss.xml 

Huom. Uutiset löytyvät nykyään Tietoa meistä -otsikon alta! 

https://www.lyyti.fi/reg/Laakevarmennuksen_perusteet__FiMVO_Info_8665
https://www.lyyti.fi/reg/Info_laakevarmennusjarjestelman_kayttajille_7693
https://www.laakevarmennus.fi/uutiset/miten-toimia-erityisluvallisen-pakkauksen-kanssa-jossa-ppn-muotoinen-tuotenumero
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/rss-sy%C3%B6tteen-tilaaminen-73c6e717-7815-4594-98e5-81fa369e951c


Olethan yhteyksissä

Muutokset ja sopimukset:

info@fimvo.fi 

Hälytykset ja järjestelmä:

nmvs@fimvo.fi 

HYVÄÄ KESÄÄ!

 
       

 

Suomen Lääkevarmennus Oy

Porkkalankatu 1

00180 Helsinki

Suomen Lääkevarmennus Oy:n asiakasrekisteri / FiMVO client register

Tietosuojaseloste / Privacy policy | Peruuta tilauksesi / Unsubscribe

https://www.laakevarmennus.fi/
https://www.laakevarmennus.fi/sites/default/files/attachments/FiMVO%20Tietosuojaseloste%20asiakasrekisteri.pdf
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$unsubscribe$

