
Lääkitysturvallisuus 
esillä Maailman potilas-
turvallisuuspäivänä

Teksti: Marianne Kuusisto
lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Syyskuun 17. päivä on WHO:n Maailman potilas-
turvallisuuspäivä. Suomessa päivää vietetään asiakas- 
ja potilasturvallisuuspäivänä. 
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Lääkitysturvallisuus 
esillä Maailman potilas-
turvallisuuspäivänä

Tänä vuonna teemana oli lääkitysturvallisuus 
ja sloganina ”Lääkitys turvallisissa käsissä”. Ta-
voitteena oli lisätä tietoa lääkehoitoon liittyvistä 
haitoista, sitouttaa eri toimijat ehkäisemään lääki-
tyspoikkeamia ennalta ja vähentämään lääkkeistä 
aiheutuvia haittoja. 

Asiakkaita, potilaita ja omaisia haluttiin rohkais-
ta olemaan aktiivisesti mukana lääkitysturvallisuu-
den varmistamisessa. 

Tapahtumia ympäri Suomen
Mukana päivän järjestämisessä oli STM:n ja Asi-
akas- ja potilasturvallisuuskeskuksen lisäksi Fimea, 
THL, sairaanhoitopiirejä, hyvinvointialueita, sai-
raaloita, apteekkeja, kaupunkeja sekä potilas- ja 
ammattijärjestöjä. 

Päivän vietto laajeni monin paikoin kokonaisek-
si lääkitysturvallisuuden teemaviikoksi. 

Poimintoja tapahtumista: 
• Henkilöstöille järjestettiin aiheesta koulu-

tuksia ja posteriesityksiä.
• Opiskelijat tekivät aiheeseen liittyviä tehtä-

viä.  
• Kunniamainintoja jaettiin asiakas- ja poti-

lasturvallisuustyössä ansioituneille henkilöil-
le tai teoille.  

• Tietoa lääkityslistojen laatimisesta annettiin 
sairaaloiden OLKA-pisteillä. 

• Uusi VARO (Varmista turvallinen lääkehoi-
to) -kurssi julkaistiin.

• Verkkosivulla julkaistiin video potilaan/asi-
akkaan osallisuudesta omaan lääkehoitoon-
sa sekä muuta asiakas- ja potilasturvallisuus-
aiheista materiaalia. 

• Järjestettiin asiakasiltoja, joissa oli asiantun-
tijoita mukana keskustelemassa. 

• Sairaalan tai terveyskeskuksen aulassa tavat-
tiin asiakkaita ja potilaita sekä keskusteltiin 
lääkitysturvallisuudesta. 

• Avoapteekit jakoivat asiakkailleen lääkehoi-
don onnistumisen tarkistuslistoja, lääkelisto-
ja ja tietoa luotettavista lääkeinformaation 
lähteistä.

17.9. valaistiin päivän teemavärillä orans-
silla muun muassa: 

• Hyvinkään Omenapuukuja
• Kainuun uuden sairaalan sisääntulo
• Mikkelin kaupungintalo 

• Mikkelin keskussairaalan pääsisäänkäynti 
ja lipputangot 

• Oulun yliopistollisen sairaalan lastensairaa-
lan puolen eteläpääty ja Konsti-rakennuk-
sen julkisivu

• Pohjois-Karjalan keskussairaalan pääovi
• SuPerin toimisto
• Tays pääkampus (F-rakennuksen Teiskon-

tien puoleinen seinämä)
• Turun kirjastosilta
• Vaasan keskussairaalan H-talo ja Vaasan 

Alskatintien kevyen liikenteen silta

Päivän vietosta voi lukea tarkemmin verkkosivulta 
www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi.

Webinaarilla ennätysyleisö
Päivän kansallisena tapahtumana pidettiin 15.9. 
webinaari ”Lääkitys turvallisissa käsissä”, jonka 
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus järjesti yh-
dessä STM:n ja muiden toimijoiden kanssa.

Webinaarin avasi sosiaali- ja terveysministeri 
Hanna Sarkkinen ja puheenvuoroja pitivät asi-
antuntijat Fimeasta, THL:stä, Pirkanmaan sai-
raanhoitopiiristä sekä Kauhavan ykkösapteekista. 
Lisäksi kuultiin potilaan puheenvuoro. Paneeli-
keskustelussa oli teemana lääkityksen ajantasai-
suus. 

Webinaariin osallistui ennätykselliset 543 kuulijaa. 

Tallenteen voi pyytää osoitteesta noharm@ovph.fi. 
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https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-koulutuksia/asiakas-ja-potilasturvallisuuspaivat/maailman-potilasturvallisuuspaiva-17-9-2022/
mailto:noharm%40ovph.fi?subject=

