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POTILAAN  HOITOON  SITOUTUMINEN    
UUDESSA  YMPÄRISTÖSSÄ  

Iltapäivätapahtuma  asiantun?joiden  
kanssa;  keskustelua  ja  alustuksia  
terveydenhuollon  muutoksista  ja  
tulevaisuudesta,  keskiössä  po?laan  polku  
ja  hoitoon  sitoutuminen.    
16.5.2017  klo  12.00  -‐  16.30  
Biomedicum,  Helsinki  

Ohjelma 16.5.2017

Potilaan hoitoon sitoutuminen uudessa ympäristössä
Yhteistyössä:

Terveydenhuolto  elää  suurten  muutosten  aikaa,  miten  kaikki  tämä  vaikuUaa  po?laan  hoitoon  
sitoutumiseen?  Miten  terveydenhuollon  ammaWlaisten  käytännön  työ  muuUuu?  Entä  po?laan  
polku?  Sujuuko  yhteistyö  ja  hoitoon  sitoutuminen  kuten  ennen  vai  jopa  paremmin?    
Apteekkien  monet  keinot  hoitomyöntyvyyden  lisäämiseen,  digitalisoituvat  sairaalat,  tekoäly  ja  
uudet  palvelumallit,  po?laan  näkökulma.  Mitä  po?las  todellisuudessa  tarvitsee  sitoutuakseen  
hoitoon?  Miten  sidosryhmät  toimivat  uudessa  ympäristössä?  

Klo 12.00-12.45 Dosentti Visa Honkanen, kehitysjohtaja, HUS
Terveydenhuollon tulevaisuuden kuva:

Virtuaalisairaalahanke ja miten potilas sopeutuu terveydenhuollon uuteen maailmaan?
Miten alan ammattilaisten työ muuttuu uudenlaisten toimintaympäristöjen myötä?

Klo 12.45-13.15 Mika Teikari, toimitusjohtaja, Success Clinic Oy
Hoitoon sitoutumisen mittaaminen

Miten hoitoon sitoutumista voidaan mitataan? Mitä hyötyjä ryhmätason hoitoon sitoutumisen mittaaminen voi antaa?

Klo 13.15-14.00 Ville Koiste, Asiantuntija, uudistumiskyky, Sitra - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Tohtori Tekoäly – uudet palvelumallit haastavat nykyiset roolit

Soten digitalisaation myötä uudet palveluinnovaatiot sekä päätöksentekoa tukevat työkalut haastavat nykyisiä rooleja ja
toimintamalleja. Mielenkiintoisia havaintoja maailmalta, joissa potilaat puhuvat tekoälyllä varustetulle chatbotille
rehellisemmin omista oireistaan kuin ihmiselle.

Klo 14.00-14.30 tauko ja välipala
Klo 14.30-15.15 Meri Kekäle, FaT, Helsingin yliopisto
Farmasian tohtori Meri Kekäle on väitöstutkimuksessaan tutkinut leukemiapotilaiden hoitopolun eri vaiheita, hoitoon
sitoutumista ja kehittänyt työkaluja hoitoon sitoutumisen parantamiseksi.

Potilaan polun ja sairauden erilaisten vaiheiden vaikutus lääkehoitoon sitoutumiseen

Miksi suomalaiset KML-potilaat eivät käytä lääkkeitään ohjeiden mukaisesti? Miten lääkehoitoon sitoutumista voidaan
parantaa ja tukea? Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitys hoitoon sitoutumisen parantamisessa.
Erilaisten tietotarpeiden ymmärtäminen sairauden eri vaiheissa.

Klo 15.15-16.00 Nina Hahtela, TtT, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja
Hoitajien näkökulma potilaan hoitoon sitoutumiseen ja uusiin ratkaisuihin terveydenhuollossa
Miten potilaan sitoutuminen kehittyy tulevaisuudessa? Miten hoitajien työ muuttuu?

Klo 16.00-16.30 Katariina Lehtinen, tietopalvelupäällikkö, proviisori, Yliopiston Apteekki,
Lääkeneuvonta ja asiakaspalvelu, Verkkoapteekki

Apteekin rooli hoitomyöntyvyyden tukemisessa
Mihin haasteisiin apteekissa törmätään lääkehoitoon sitoutumisen suhteen? Miten apteekissa voidaan tukea hoitoon
sitoutumista ja hoitomyöntyvyyttä? Uusia keinoja ja palveluita lääkehoidon tueksi ja hoitomyöntyvyyden parantamiseksi.

Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu viimeistään 9.5.
Huom. 19.4. mennessä ilmoittautuneille alennettu hinta: 370 eur + alv 24 %. Normaali hinta 390 euroa + alv. 24 %.
Kysy myös ryhmäalennuksia!
Paikka: Biomedicum, Haartmaninkatu 8, Meilahti, Helsinki

Ilmoittaudu ostamalla paikkasi suoraan verkkokaupastamme:
https://holvi.com/shop/Doctrina/

Jos haluat maksaa laskulla, ilmoittaudu osoitteeseen riitta.rautakoura@doctrina.fi
Lisätiedot: 040 7541673 Doctrina Viestintä
8.5. jälkeen perutuista tai peruuttamattomista paikoista joudumme veloittamaan koko summan.

