Minna Kaila, Leila Niemi-Murola ja Paula Kauppi | TEEMA: POTILASTURVALLISUUS

Näyttöön ja osaamisen kehittämiseen
perustuvaa potilasturvallisuutta
Potilasturvallisuus mielletään usein negaation
kautta, haittatapahtumien tai komplikaatioi‑
den puuttumisena. Potilasturvallisuus otetaan
käsittelyyn, vasta kun jonkinlainen vähältä piti
‑tilanne tai epäonnistuminen tutkimuksissa tai
hoidossa on havaittu. Tämä on kuitenkin vain
jäävuoren huippu. Potilasturvallisuutta vahvis‑
tavaa työtä tehdään jatkuvasti kaikissa tervey‑
denhuoltoalan yksiköissä kouluttamalla hen‑
kilökuntaa ja sujuvoittamalla hoitoprosesseja.
Tutkimustietoon perustuva oikea-aikainen
hoito on sellaisenaan yksi tärkeimmistä poti‑
lasturvallisuuden osatekijöistä.
Potilasturvallisuudesta käytävässä keskuste‑
lussa on nostettu esiin potilaan oma aktiivinen
rooli esimerkiksi lääkitykseen liittyvän tiedon
välittämisessä, hoitohenkilökunnan kommu‑
nikointi sekä sähköisiin potilasjärjestelmiin
liittyvät ongelmat tiedon kulun osalta. Hyvä
vuorovaikutus on muutakin kuin tiedon siirty‑
mistä. Hyvä hoito alkaa potilaan ensimmäises‑
tä kohtaamisesta ja anamneesin kysymisestä.
Hoito jatkuu tutkimuksilla, jotka ovat tarpeen
diagnoosin asettamiseksi, joka edelleen on oi‑
kean hoidon perusta.
Potilasturvallisuutta tukemaan on kehitet‑
ty yleiseen käyttöön omaksuttuja rutiineja.
Hyvin toimiviksi on todettu anestesian ja
leikkauksen yhteydessä käytetyt tarkastuslis‑
tat, aktiivinen käsihygieniasta huolehtiminen
sekä mahdollisuus raportoida vaaratilanteista
ja haittatapahtumista hoito-organisaatiossa.
Lisäksi on kiinnitetty huomiota potilastyöhön
osallistuvien hoitotiimien yhteistyön harjoit‑
teluun sekä simulaatioharjoituksiin.
Rutiinit ovat hyvä alku, mutta potilaita
hoidetaan monenlaisissa ympäristöissä leik‑
kaussaleista ja teho-osastoista perustervey‑
denhuollon pieniin toimipisteisiin ja yksityis‑
vastaanotoille. Henkilökunnan vaihtuvuus ja
sekä potilaiden että henkilökunnan lisääntyvä
monikulttuurisuus (sekä monikielisyyden että

muiden sairastamiseen ja hoitoon liittyvien
kulttuuristen seikkojen vuoksi) tuovat lisä‑
haastetta turvalliseen potilaan hoitoon. Siten
yksittäisen työntekijän virheiden tai osaami‑
sen sijaan on kiinnitettävä huomiota koko
organisaation jatkuvaan opetukseen ja oppi‑
miseen sekä omien hoitotulosten seurantaan.
Organisaation kyky nähdä potilasturval‑
lisuus osana organisaation toimintaa eikä
ainoastaan yksittäisen työntekijän vastuulle
jäävänä asiana on edellytyksenä potilasturval‑
lisuuden kehittymiselle. Koulutus on avainase‑
massa, mutta sen järjestäminen edellyttää ak‑
tiivista oppimistarpeiden hakemista ja koulu‑
tuksen kohdistamista henkilökunnan tärkeiksi
kokemiin asioihin. Meiltä vaaditaan tulevai‑
suudessa yhä monipuolisempaa pedagogista
osaamista. Linjakkaassa opetuksessa mene‑
telmät valitaan osaamistavoitteiden mukaan.
Ammattitaitoinen terveydenhuollon henkilö‑
kunta osaa itse asettaa oppimistavoitteensa ja
toteuttaa ne.
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