Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry

www.potilasturvallisuusyhdistys.fi

1/2012

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje
Suomen potilasturvallisuusyhdistys (SPTY) on perustettu edistämään potilasturvallisuutta sekä
tietoisuutta ja yhteiskunnallista keskustelua potilasturvallisuudesta. Yhdistyksessä seurataan
aktiivisesti potilasturvallisuutta koskevaa tilannetta Suomessa ja muualla maailmassa. Yhdistyksen
tavoitteena on profiloitua vahvana asiantuntijana ja kouluttajana, jolla on vaikuttavuutta
potilasturvallisuutta koskevassa päätöksenteossa. Yhdistyksen jäseninä on kattavasti henkilöitä ja
yhteisöjä, jotka ovat keskeisesti tekemisissä potilasturvallisuuden kanssa tai ovat kiinnostuneita
edistämään asiaa. PTY:llä pyrkii tärkeäksi potilasturvallisuuden kouluttajaksi, yhtenä keskeisenä
tavoitteena on hyvien käytäntöjen levittäminen. PTY hakee ja välittää tietoa Suomessa tehtävästä
potilasturvallisuustutkimuksesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

AJANKOHTAISTA

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.11.2011. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Ermo Haavisto.
Vuoden 2012 hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Ermo Haavisto pj.; Pennanen Pirjo;
Kinnunen Marina, Peltomaa Karolina; Airaksinen Marja; Helovuo Arto; Idänpään-Heikkilä Ulla;
Keistinen Timo; Nio Asko; Rosenberg-Ryhänen Leena; Saario Ilkka; Tarja Pajunen, Terhi
Reunama, Olli Väisänen
Varajäseniksi valittiin: Vuorenkoski Lauri; Wallenius Jarkko, Riitta Vuorisalo.

Haittatapahtumat Norjassa

Norjassa on julkaistu uutta tietoa heidän haittatapahtumistaan. Arviointi toteutettiin vuoden 2010
aikana osana kansallista ”I trygge hender” kamppanjaa. Arviointi toteutettiin strukturoidun
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potilasasiakirja-analyysin avulla (Global Trigger Tool), ja siihen osallistui useita sairaaloita.
Yhteenvetona tuloksista:


16 % :ssa hoitojaksoista esiintyi vähintään yksi haittatapahtuma



7% :ssa hoitojaksoista esiintyi haittatapahtuma, josta seurasi pidentynyt hoitojakso



1 %:ssa hoitojaksoista haittatapahtuma aiheutti potilaalle vakavan vammautumisen



0,66 %:ssa hoitojaksoista haittatapahtuma aiheutti potilaan menehtymisen.

Koko raportti löytyy linkistä:
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Kampanjenytt/_attachment/585?_ts
=13436c86ad0

Potilasturvallisuutta taidolla –hanke

Potilasturvallisuusyhdistys osallistuu aktiivisena kumppanina kansalliseen Potilasturvallisuutta
taidolla ohjelmaan. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä useiden kumppanien kanssa. Hankkeen
vetäjänä toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ohjelman verkkosivut löytyvät osoitteesta:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi

Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelma

Uuden terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma
laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Potilasturvallisuusyhdistys pyrkii
tukemaan toimintayksiköitä suunnitelman laatimisessa. SPTY:n www –sivuilta on ladattavissa
rakennemalli potilasturvallisuussuunnitelmalle. Siihen on koottu suunnitelmassa määriteltävät
asiat perustuen terveydenhuoltolain asetuksessa määriteltyihin vaatimuksiin sekä niiden
täytäntöönpanosta annettuihin ohjeisiin. Mallia hyödynnetään mm. THL:n järjestämissä
alueellisissa työpajoissa, joilla pyritään tukemaan yksiköitä suunnitelmien laadinnassa. Voit ladata
rakennemallin yhdistyksen sivuilta: http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/ammattilaiset.aspx

Katso myös:
Terveydenhuoltolaki 8 § Laatu ja potilasturvallisuus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
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KOULUTUSTA JA SEMINAAREJA

Potilasturvallisuuspäivät

2012

-

Ideasta

tutkimuksen

kautta

sovellukseen

Potilasturvallisuuspäivät 2012 järjestetään Helsingissä 9.-10.2.2012.
Lisää tietoa:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/potilasturvallisuuspaivat-2012
The 2nd Nordic Conference on Research in Patients Safety and Quality in Healthcare
Toinen pohjoismainen potilasturvallisuus- ja laatututkimuksen konferenssi maaliskuussa 2012
AIKA 6. – 7.3. 2012
PAIKKA Kööpenhamina, Tanska
Lisää tietoa:
http://www.nsqh.org/2012.aspx
Kirurginen tarkistuslista – Kokemuksia ja ideoita kehittämiseen
SPTY:n Turvallinen leikkaushoito –jaosto järjestää ammattikorkeakoulu Arcadan Patient Safety
and Learning Centerin kanssa kirurgisen tarkistuslistan käyttöä ja leikkaushoidon turvallisuuden
kehittämistä tukevan seminaarin huhtikuun 12. päivä.
Päivämäärä: 12.4.2012
Paikka : Arcada Jan-Magnus Janssonin Aukio 1, 00550 Helsinki
Lisätietoa: www.arcada.fi/fi/taydennyskoulutus/seminaarit

International Forum on Quality & Safety in Healthcare 2012 Forum, Solutions for Tough
Times
AIKA:

17-20.4.2012

PAIKKA:

Le Palais des Congrès de Paris, Pariisi, Ranska

Lisää tietoa:
http://internationalforum.bmj.com/

Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry

www.potilasturvallisuusyhdistys.fi

JÄSENASIAT

Vuoden 2012 jäsenmaksut päätettiin seuraavasti:
varsinainen henkilöjäsen 30€, kannattava henkilöjäsen 100€, varsinainen yhteisöjäsen 300€
(sairaanhoitopiiriltä kuitenkin 500€) ja kannattava yhteisöjäsen 500€.

Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan
yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin.

JAOS

YHTEYSHENKILÖ

YHTEYSTIEDOT

Turvallinen lääkehoito

Marja Airaksinen

marja.airaksinen@helsinki.fi

Turvallinen leikkaushoito

Olli Väisänen

olli.vaisanen@thl.fi

Tutkittua tietoa potilasturvallisuudesta

Amos Pasternack

amos.pasternack@uta.fi

Potilasturvallisuuskoulutus

Ulla Idänpään-Heikkilä

ulla.idanpaan-heikkila@fimnet.fi

Potilasturvallisuusvastaavat

Marina Kinnunen

marina.kinnunen@vshp.fi

