
Potilaat olivat tyytyväisiä,  
kun kerrankin terveys - 
asemalla tapahtuu jotakin.

Åhörarna på föreläsningen  
ansåg att det var mycket  
givande och de önskade mera  
föreläsningar till nästa år!

Apteekit lähtivät tapahtumaan innostuneesti 
mukaan ja seuraavana tapahtumapäivänä 
olemme taatusti mukana.

Toteutimme päivän yhteistyössä 
paikallisen terveydenhuollon 
kanssa ja päivä auttaa varmasti 
yhteistyötämme myös jatkossa.
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Lääkehoidon päivä on vuosittain viikolla 12 järjestettävä teema päivä, jonka tavoitteena on lisätä 
kansalaisten tietoisuutta lääkkeistä ja lääkehoidosta. Lisäksi tavoitteena on lisätä ja edistää paikallista 
moniammatillista yhteis työtä esimerkiksi terveyskeskusten, potilasjärjestöjen ja apteekkien välillä. 

Toimi 
näin

Ilmoittakaa 
tapahtumastanne 
paikallis mediaan

Ota yhteyttä mahdollisiin 
yhteis työ kumppaneihin paikka
kunnallasi (esim. apteekki, 
terveyskeskus, potilas yhdistys)

Suunnitelkaa 
 yhdessä 
teemapäivän 
toteutus

Ilmoittakaa tapahtumastanne 
Lääkehoidon päivän verkko
sivujen tapahtumakalenterissa 
hyvissä ajoin jo alkuvuodesta

1 2 3 4

Toimiiko lääkehoitosi?
Osallistu Lääkehoidon päivän toteuttamiseen  
19.3.2015 – teemana lääkehoidon seuranta



Teemapäivää voi toteuttaa monilla eri tavoin,  
esimerkiksi

• sopimalla paikallisesti jostakin potilasryhmästä   
(esim. verenpainepotilaat tai astmaatikot), jonka 
lääke hoidon seurantaan erityisesti kiinnitetään 
huomiota terveydenhuollon toimipisteissä ja 
apteekeissa

 – potilasyhdistysten toivotaan aktiivisesti 
hakeu tuvan yhteistyöhön muiden toimi joiden 
kanssa ja ehdottavan teemoja lääkehoidon 
seurantaan

• järjestämällä tapahtumia terveysasemalla, 
sairaalassa, apteekissa, kirjastossa, koululla 

 – yhteistyössä mukana voivat olla paikalliset 
 potilasyhdistykset

• jakamalla lääkityskortteja ja ohjaamalla 
ajantasaisen lääkitystiedon kirjaamisessa 
(reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet, 
rohdosvalmisteet, ravintolisät, rokotteet)

• järjestämällä asiantuntijaluentoja lääke hoidon 
seurannan merkityksestä

• tekemällä lääkehoitojen tarkistuksia

Lisätietoja:
Katri HämeenAnttila, kehittämispäällikkö, Fimea • p. 029 522 3513 • katri.hameenanttila@fimea.fi.

Materiaalia teemapäivän toteutuksen tueksi

Valtakunnallinen suunnitteluryhmä on laatinut teema
päivän toteutuksen tueksi materiaalia, joka on kaikkien 
toteuttajien käytettävissä www.laakehoidonpaiva.fi 
sivuilla suomeksi ja ruotsiksi:

• juliste

• diasarja Lääkehoidon päivästä

• diasarja lääkehoidon seurannan merkityksestä

• taustatietoa toteuttajille; vinkkejä ja työkaluja 
 teemapäivän toteutukseen

Teemapäivää toteuttavat voivat ilmoittaa omat tapahtu
mansa Lääkehoidon päivän verkkosivujen tapahtuma
kalenteriin. Ilmoita tapahtumasi mahdollisimman aikai
sessa vaiheessa näkyvyyden varmistamiseksi. 

 Tapahtumakalenteri

Suunnitteluryhmä tiedottaa teemapäivästä valta
kunnallisesti. Lisäksi Lääkehoidon päivän verkkosivuilla 
on blogi, johon pyydetään eri näkökulmia  edustavia  
 henkilöitä kirjoittamaan lääkehoidon seurannan 
 merkityksestä.

Lääkehoidon päivän historiaa

Ensimmäinen Lääkehoidon päivä järjestettiin 
6.11.2012 ministeri Paula Risikon aloitteesta tee
malla ”Tunne  lääkkeesi”. Toinen Lääkehoidon päivä 
järjestettiin 19.3.2014 teemalla ”Itsehoitolääkkeiden 
järkevä ja turval linen käyttö”. Teemapäivällä on omat 
verkko sivunsa www.laakehoidonpaiva.fi,  jossa 
tapahtumien toteuttajat voivat ilmoittaa omasta 
tapahtumastaan. 

Lääkehoidon päivän järjestävät yhteistyössä lääke
huol lon ja sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmän 
toimijat. Lääke alan turvallisuus ja kehittämiskeskus 
Fimea koordi noi päivän järjestelyjä.

6.11. 

2012 2013 2014 2015

19.3. 19.3. 

2016
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Osallistu teemapäivän järjestämiseen 19.3.2015 

Etsimme nyt teemapäivän toteuttajia!
Tavoitteena on, että tapahtumia järjestettäisiin yhteistyössä eri tahojen kesken ja paikallista  
näkyvyyttä lääke hoitojen seurannan merkitykseen haettaisiin yhdessä. Toimijoita kannustetaan  
tiedottamaan omista tapahtumistaan  suoraan paikallisiin medioihin.


