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PUHEENVUORO
Mihin ovat vaatevaraston kautta
tilattavat vilutakit kadonneet?

Ritva Kannisto (ylh. vas.), Elina Alm, Merja Lehmuskoski ja Kirsti Tero sekä Tarja Harjula (alh.
vas.), Maarit Salo, Pirjo-Riitta Urvanta ja Anitta Korkea-aho olivat ottamassa palkintoja
vastaan maanantaina valtuuston kokouksen yhteydessä.

■ Sairaanhoitopiirin hallituksen
vuosittain myöntämät kehittämisprojektien palkinnot menivät tänä
vuonna Taysin näkökeskukseen ja
Valkeakosken aluesairaalaan. Näkökeskuksessa on kehitetty näkövammaisten atk-apuvälinepalvelua ja Valkeakoskella tulehduksellisen suolistosairauspotilaan alueellista hoitoprosessia. Molempien palkintojen
arvo on 3 000 euroa. Palkinnot julkistettiin maanantaina sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen yhteydessä.
Näkökeskuksen projektin tavoitteena oli mm. selkeyttää näkökeskuksen toimintatapaa tietoteknisten
palvelujen tuottamisessa näkövammaisille sekä luoda toimiva, taloudel-

linen ja asiakaslähtöinen toimintamalli. Projektissa esimerkiksi laadittiin atk-apuvälineiden toteuttamiseksi erilaisia vaihtoehtoja, joista parhaaksi valittu toimintamalli otettiin
käyttöön keväällä 2009.
Valkeakosken aluesairaalan projektissa tavoitteena oli mm. täsmentää
tulehduksellisen suolistosairauspotilaan lähetekäytäntöjä, yhdenmukaistaa hoitokäytäntöjä ja minimoida hoitoon pääsyn viivettä. Projektin avulla
esimerkiksi täsmennettiin ohjeita lähettävälle lääkärille, lisättiin potilaan
ohjausta ennen poliklinikalle tuloa
sekä varattiin työaikajärjestelyn avulla
aikaa potilaiden puhelinsoitoille.
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■ Comfortalta vastataan vilutakkitilauksiin, ettei niitä ole saatavilla,
vaikka vilutakkeja on hankittu useita tuhansia kappaleita. Vilutakkeja
ei palaudu pesuun käytön jälkeen
vaan jäävät pukukaappeihin. Vilutakit pitäisi saada kiertoon, sillä muutkin niitä kaipaavat. PSHPn hiljan
annetun työvaateohjeen mukaan ei
hoitotyössä saa pitää omia vaatteita,
mutta pakko on jos viluttaa eikä vilutakkeja saa useista tilauksista huolimatta käyttöön.
Pyyntö käyttäjille ja yksiköille:
Laittakaa vilutakkeja kiertoon, jotta
muutkin niitä saavat käyttöönsä edes
joskus.
Viluiset hoitajat maakunnasta

Intran Tilastot-sivuille
muutoksia
■ Intrassa raportointi on siirretty
uudelle palvelimelle ja siihen kirjautuminen ja ulkoasu ovat muuttuneet.
Suurin osa raporteista on jouduttu
siirtämään sellaisenaan lisenssin umpeuduttua, mutta uudistustyö on
käynnissä. Paremman tietoturvan
vuoksi raportointiin kirjaudutaan
omalla työasematunnuksella. Raportit löytyvät edelleen intranetin etusivun Tilastot-linkistä, jonka jälkeen
avautuu kirjautumisohje. Ohje kannattaa lukea tarkkaan ennen ensimmäistä kirjautumista.
Kuriirin viikon kysymyksen tulokset
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Kehittämisprojektien kilpailuun ilmoittautui yhteensä 7 hanketta, jotka erillinen työryhmä arvioi. Arvioinnissa kriteerinä olivat yleispiirteet,
nykytilan kartoitus ja suunnittelu,
kehittämistoimenpiteet, kokeilun tulokset ja tulosten vakiinnuttaminen.
Sarjoja oli kaksi: laajat ja suppeat
hankkeet.
Palkitut

1. palkinto suppeiden projektien sarjassa: Näkövammaisten atk-apuvälineet – Näkökeskuksen toimiva, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas atkapuvälinepalvelu. Projektiryhmä: sosiaalityöntekijä Anitta Korkea-aho
(projektipäällikkö), projektityöntekijä

HENKILÖUUTISET
Kirsti Tero, kuntoutusohjaaja Merja
Lehmuskoski ja kuntoutusohjaaja
Pirjo-Riitta Urvanta.
1. palkinto laajojen projektien sarjassa: Tulehduksellisen suosistosairauspotilaan alueellinen hoitoprosessi
Valkeakosken aluesairaalassa. Projektiryhmä: osastonylilääkäri Maarit
Salo (projektipäällikkö), sairaanhoitaja Elina Alm, sairaanhoitaja Tarja
Harjula ja erikoislääkäri Ritva Kannisto. Erityisasiantuntijoina johtava
ylilääkäri Tuuli Löfgren, dosentti
Anna-Liisa Karvonen, LT Marja
Hyöty ja ravitsemussuunnittelija
Merja Herranen-Kautto.

Valtuusto keskusteli psykiatrian kehittämisestä
■ Kansallisen mielenterveystyön kehittämisessä pyrkimyksenä on hoitaa
mielenterveyspotilaita siellä, missä
muitakin potilaita hoidetaan. Näin
selvitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Kristian
Wahlbeck kansallisen mielenterveysja päihdesuunnitelman eli Mieli
2009:n keskeistä ajatusta sairaanhoitopiirin valtuutetuille maanantaina.
Mieli 2009 -suunnitelman tavoitteena on paitsi yhtenäinen hoitojärjestelmä, tuottaa vaikuttavaa moniammatillista avohoitoa, potilaan sosiaalista verkostoa säilyttäen. Hoidon
painopiste tulee olla ns. yhden oven
periaatteessa eli peruspalveluissa, jota
tuetaan erikoissairaanhoidosta. Osastohoitoa pyritään edelleen vähentä-

mään. Psykiatrinen osastohoito toteutetaan yleissairaalan yhteydessä
kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi ja leimaantumisen vähentämiseksi. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa
potilaan asemaa, minimoida pakon
käyttöä ja lisätä kokemusasiantuntijoiden, kuten vertaistuen, käyttöä
palveluissa.
Kansallinen psykiatrian kehittämissuunnitelma ulottuu vuoteen
2015. Sairaanhoitopiirissä meneillään
oleva psykiatrian alueellinen suunnitelma valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Sitä valmistelee työryhmä, jonka puheenjohtajana on
Taysin psykiatrian toimialueen johtaja, ylilääkäri Klaus Lehtinen.

■ Tasavallan presidentti on myöntänyt 27.11. lääkintöneuvoksen arvonimen Tampereen yliopistollisen
sairaalan toimialuejohtajalle, ylilääkäri, LKT, dosentti Heikki Oksalle.
Heikki Oksa tunnetaan merkittävänä
kliinisen lääketieteen ja lääketieteen
opetuksen kehittäjänä sekä erityisesti
diabeteksen hyväksi tekemästään
työstä. Lisäksi hänet tunnetaan huomattavana vaikuttajana lääketieteen
eettisten kysymysten kohdalla. Vuodesta 2001 Oksa on toiminut Taysissa sisätautien ylilääkärinä ja vuodesta
2002 lähtien ensin konservatiivisen
tulosalueen ja sen jälkeen toimialue
yhden johtajana.

Presidentti myönsi
kunniamerkkejä

Perusterveydenhuollon yöpäivystykset Acutasta
Oriveden ja Juupajoen asukkaille
■ Ensi vuoden alusta Oriveden ja
Juupajoen asukkaat saavat perusterveydenhuollon yöaikaiset päivystyspalvelunsa TAYS:n Ensiapu Acutasta.
Asiaa koskeva kolmivuotinen sopimus
on solmittu kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä.
Käytännössä sopimus tarkoittaa
sitä, että kun Oriveden tai Juupajoen
asukas tarvitsee perusterveydenhuollon lääkäripalveluja arki-iltaisin, lauantaina, sunnuntaina tai pyhisin, hän
hakeutuu Tampereelle Ensiapu Acutaan eikä Mäntän sairaalaan, kuten
nyt.

Heikki Oksalle lääkintöneuvoksen arvonimi

Arvioiden mukaan sopimus lisää
Ensiapu Acutan kävijämäärää 4 henkilöllä viikossa. Acutan perusterveydenhuollon vastaanotoilla käyn keskimäärin 111 henkilöä ja erikoissairaanhoidossa
92
henkilöä
vuorokaudessa.Yöaikaan eli kello 22 8. Acutassa käy keskimäärin 40 potilasta. Ensiapu Acutan perusterveydenhuollon päivystysvastaanotot palvelevat ensisijaisesti tamperelaisia.
Muita käyttäjiä ovat Hämeenkyrön,
Ikaalisten, Pirkkalan ja Ylöjärven
asukkaat ja nyt siis vuodenvaihteen
jälkeen myös Oriveden ja Juupajoen
asukkaat.

■ Tasavallan Presidentti on päättänyt
myöntää 6.12.2009 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hakemina kunniamerkit seuraaville henkilöille:
Erikoislääkäri Anna-Kaarina Roto,
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki, ylihoitaja Ulla Bergroth,
Suomen Leijonan ansioristi, ylihoitaja Mirja Kuronen, Suomen Leijonan
ansioristi.
Kunniamerkit luovutetaan alkuvuodesta.
Suomessa on, kuten lähes kaikissa
muissakin maissa, virallisten ritarikuntien kunniamerkkejä ja lisäksi
muita virallisia tai puolivirallisia ansioristejä ja -mitaleja sekä muistoristejä ja -mitaleja.
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuosi 2010
■ Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi maanantaina 30.11.
piirin vuoden 2010 talousarvion
sekä vuosien 2010 – 2012 toimintaja taloussuunnitelman.

Toiminnallisia muutoksia
Sairaanhoitopiiri käynnistää vuonna
2010 kuntien kanssa lakisääteisen
alueellisen terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelun. Sairaanhoitopiirin yleislääketieteen yksikkö valmistelee yhdessä
kuntien kanssa vuonna 2010 alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman. Samoin käynnistetään koko
sairaanhoitopiirin kattavan ensihoidon järjestämissuunnitelman laadinta. Tavoitteena on, että yhteispäivystysyksikkö Ensiapu Acuta vastaa jatkossa maakunnallisesta päivystystoiminnan ja ensihoidon koordinoinnista. Terveydenhuollon ilta-, yö- ja
viikonloppupäivystystä järjestettäessä
alueellisena yksikkönä toimivat Valkeakosken ja Vammalan aluesairaalat,
Mäntän sairaala sekä Tampereella
Ensiapu Acuta.
Taysissa:

Sydänkeskus aloittaa toimintansa yhtiömuotoisena toimintana 1.1. 2010
alkaen. Palvelujen tarjonta mahdollistuu aiempaa enemmän Pirkanmaan jäsenkuntien ulkopuolelle.
Tays silmäkeskus -hankkeen toteutusta jatketaan sekä selvitetään muiden osaamiskeskusten kuten verisuonikeskuksen ja TULES–keskuksen
muodostamisen tähtäävää suunnittelua. Taysin aivo- ja selkäydinvammapoliklinikan toiminta organisoidaan
taseyksiköksi 1.4.2010 alkaen, joka
mahdollistaa palvelujen myynnin vakuutusyhtiöille aiempaa paremmin.
Sairaanhoitopiirissä siirrytään nykyistä enemmän päiväosasto- ja avohoitopainotteiseen toimintaan, erityisesti reuman, ihotautien ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. Sairaanhoitopiirissä lisätään
valmiuksia infektiosairauksien torjuntaan ja pandemiavalmiuksien parantamiseen. MRSA-sairaalainfektion torjuntaan varaudutaan lisäämällä
hoitajaresurssia alueelliseen työhön.

Aluesairaaloissa ja
terveydenhuoltoalueella:

Sairaanhoitopiirin sisällä kehitetään
Valkeakosken ja Vammalan aluesairaaloiden, Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen sekä Taysin yhteistyötä ja työnjakoa. Yhdessä sijaintipaikkakuntien kanssa aluesairaaloista
pyritään kehittämään nykyistä monipuolisempia terveydenhuollon ja
osin sosiaalipalveluista muodostuvia
palvelukokonaisuuksia.
Vammalan
aluesairaalan psykiatrian avohoitoyksikkö siirtyy Sastamalan keskustassa
sijaitsevista erillistiloista aluesairaalan
yhteyteen viimeistään alkuvuonna
2010. Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueella käynnistetään yhdessä
sosiaalitoimen kanssa alueen nuorisopalvelujen kehittäminen sekä otetaan
käyttöön yhteispäivystyksen uusi toimintamalli vuoden 2010 alusta.
Erityisvastuualueella:

Tays tiivistää yhteistyötä erityisvastuualueen kanssa, jota lähdetään kehittämään vasta valmistuneen Ervastrategian mukaisesti. Erva-strategian
visio on “Yhdessä enemmän – kumppanuudella”. Potilaiden vapaata hoitopaikan valintamahdollisuutta jatketaan erityisvastuualueella lukuun
ottamatta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä.

Keskeisiä lukuja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on reagoinut kuntatalouden vaikeaan tilanteeseen ja on sisällyttänyt toiminnallisiin ja taloudellisiin suunnitelmiinsa toiminnan kahden prosentin tehostamistavoitteen. Sairaanhoitopiiri
jatkaa yhdessä kuntien kanssa vuonna 2009 aloitettua Pirkanmaan tuottavuusohjelman
toimeenpanoa.
Vuonna 2010 sairaanhoitopiirin tuotehinnat ovat samat kuin 2009. Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 tilikauden tulostavoitteena on noin miljoona euroa.
Vuoden 2010 talousarviossa sairaanhoitopiirin toimintakulut ovat
590,7 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 624,1 miljoonaa euroa. Luvuissa ovat mukana liikelaitokset,
muttei sisäisiä eriä. Myynneistä 85,8

prosenttia eli 437, 3 miljoonaa euroa
kohdistuu jäsenkunnille ja 14,2 prosenttia eli
72 647 euroa muualle Suomeen.
Myyntituotot ovat 94,9 prosenttia
kaikista tuotoista. Tuotoista 86,1 prosenttia on erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon myyntiä. Jäsenkuntien tilaukset sairaanhoitopiiltä erikoissairaanhoidon osalta ovat lähes kaksi ja
puoli prosenttia eli vajaat kymmenen
miljoonaa vähemmän kuin mitä sairaanhoitopiiri kunnille tarjosi. Tilauksia on vähennetty etenkin Valkeakosken ja Vammalan aluesairaaloilta
sekä Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueelta, säästöjä on haettu mm.
psykiatriasta.
Sairaanhoitopiirin henkilöstökulut
vuonna 2010 ovat 336, 7 miljoonaa
euroa. Vakituista henkilöstöä on lähes
6 500. Ensi vuonna investointeihin
on varattu 27 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät
investoinnit
Keskussairaalan uudisrakennuksen toteuttamisesta, rakennukseen sijoittuvista toiminnoista, rakennuksen laajuudesta ja muista rakentamiseen vaikuttavista tekijöitä on tarkoitus päättää vuonna 2010. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 36
miljoonaa euroa. Ensi vuonna jatketaan Keskussairaalan uuden obduktiorakennuksen suunnittelua. Rakennuksen paikaksi on suunniteltu Grakennuksen pohjoispuolta. Hankkeen kustannusarvio on 4 miljoonaa
euroa vuosille 2010 - 2011. Munuaissairaus- ja dialyysiyksikön toteuttamiseen liittyvät suunnittelut käynnistetään. Ylisillä sijaitsevat kehitysvammaisten laitospalvelut siirretään
vaiheittain Pitkäniemen sairaalan alueelle, jonne rakennetaan ensi vaiheessa kehitysvammahuollon turvaosastoille tilat. Rakentamiseen varataan 3
miljoonaa euroa vuosille 2010 –
2012. Lisäksi esimerkiksi Keskussairaalan pääaulan kunnostukseen ja
sinne sijoitettavan niin sanotun Contact Centerin rakentamiseen varataan
2 miljoonaa euroa vuosille 2010 –
2011.
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Sairaanhoitopiiri myönsi rahoitusta
terveystieteelliseen tutkimukseen
■ Sairaanhoitopiirin hallitus päätti
30.11. terveystieteelliseen tutkimukseen myönnettävästä rahoituksesta.
Rahoitustukea myönnettiin 122 tutkimushankkeelle yhteensä lähes 2,5
miljoonaa euroa. Suurimman yksittäisen tuen, 95 000 euroa, sai Mika
Kähösen hanke “The Cardiovascular
Risk in Young Finns”, jossa tutkitaan
lasten ja nuorten aikuisten sepelvaltimotaudin riskitekijöitä. Suurin monivuotinen rahoitus myönnettiin Terho
Lehtimäen hankkeelle “Sydän- ja verisuonitautien biologisten ja metabolisten riskitekijöiden ja aineenvaihduntateiden laaja-alainen funktionaalinen
karakterisointi”, joka sai kolmivuotisen rahoituksen 90 000 euroa vuodessa. Hanke liittyy laajan kansainväliseen verkostohankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää ateroskleroosin

syntyyn osallistuvien aineenvaihduntaketjujen toiminta.
Tutkimusrahoitusta
saaneista
hankkeista jatkorahoitusta myönnettiin yhteensä 21 monivuotiselle
hankkeelle. Teuvo Tammelan urologian tutkimushankkeelle myönnettiin
jatkorahoitusta 85 000 euroa.
Rahoitusta jaetaan kerran vuodessa
ja sitä myönnetään tutkijapalkkana ja
hankerahoituksena.
Määräaikaan mennessä jätettiin
177 hakemusta sekä 21 monivuotisen
rahoituksen viime hakukierroksella
saaneen hakijan väliraportti, yhteensä
198 hakemusta, mikä on 9 vähemmän viime vuoteen verrattuna.
Lista hankerahoitusta saaneista ja
myönnetyistä tutkijanpalkoista on
osoitteessa: www.pshp.fi/tutkijoille

Lokitietojen valvontaa tehostetaan ja automatisoidaan
■ Asiakastietolain mukaan palvelujen
antajan tulee kerätä asiakasrekisterikohtaisesti kaikesta asiakastietojen
käytöstä ja jokaisesta asiakastietojen
luovutuksesta seurantaa varten lokitiedot lokirekisteriin. Lokirekisteriä
on pidettävä myös muita henkilöitä
kuin potilaita koskevista henkilörekistereistä. Henkilötietolain mukaisen tietojen suojaamisvelvoitteen voidaan katsoa edellyttävän organisaatiokohtaista rekisterinpitoa ja henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvontaa, joka koskee esim. palveluksessa olevan henkilökunnan
henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavastaava on osaltaan mukana lokien
valvontaprosessissa.
Sairaanhoitopiirille on luotu pohjaa tietojärjestelmiin kertyvien lokien
käytön valvontamenettelyksi. Toimintamalli tullaan tarkistamaan lähikuukausina. Sen jälkeen se esitellään yhteistoimintaelimelle ja asiasta
tiedotetaan tarkemmin henkilöstölle.
Käyttölokeja valvotaan kuitenkin
jo nyt. Potilaat ovat valpastuneet kyselemään tietojensa käsittelystä.
Asiakkailla (rekisteröity) ei ole
henkilötietolain mukaista oikeutta
tarkastaa lokirekisterin tietoja. Lokien
selvittäminen käynnistyy toistaiseksi
väärinkäyttöepäilystä.
Asiakastietolain 18 §:n astuessa voimaan, joka on
tällä tietoa viimeistään 1.4.2011, asiakkailla on oikeus saada tietää niiden

henkilöiden nimet, ketkä ovat käyttäneet häntä koskevia tietoja tai kenelle tietoja on luovutettu ja mikä on
ollut käytön tai luovutuksen peruste.
Lokitietojen selvitystä voi pyytää
sairaanhoitopiirin lomakerekisterissä
olevalla lomakkeella, mutta myös vapaamuotoisella kirjeellä. Pyynnöt tulee toimittaa ao. sairaalan kirjaamoon, jossa ne rekisteröidään asianhallintajärjestelmään.
Lokirekisterin selvityspyynnöt ovat
lisääntyneet vuosien varrella, tänä
vuonna määrä on ollut 23. Suurin
osa selvityspyynnöistä on saapunut
potilailta ja niissä epäillään henkilökunnan katsoneen heidän tietojaan
asiattomasti. Potilaat epäilevät sukulaistensa tai tuttujensa käyvän asiattomasti heidän tiedoissaan, sillä he
kertovat
kuulleensa
puhuttavan
omista tiedoistaan. Myös esimiehet
ovat pyytäneet selvittämään alaistensa tietojen käsittelyä tai henkilökuntaan kuuluva on pyytänyt selvitystä
toiseen henkilökuntaan kuuluvan tietojen käsittelystä.
Henkilötietolain ja sairaanhoitopiirin antamien ohjeiden vastaisesta
henkilötietojen käytöstä seuraa lähtökohtaisesti aina kirjallinen varoitus.
Väärinkäytökset voivat johtaa myös
palvelussuhteen irtisanomiseen. Oikeudessa, rangaistuksena voi seurata
sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

JULKAISUT
Uusi julkaisu PSHP:n julkaisusarjassa

Julkaisu 7/2009
Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi PSHP:n naisten ja lasten toimialueella: Pirjo Hyvärinen, Tellervo
Kangas, Tarja Pikkarainen ja Mirja
Ruotsila.
Toimialueella 4 toteutettiin vuonna
2007 kehittämishanke, jossa tunnistettiin vastuualueittain potilaita ja
henkilöstöä koskevia vaaroja. Työryhmissä arvioitiin vaaroihin varautumista sekä toteutumisen todennäköisyyttä ja mahdollisia seurauksia. Riskin
suuruus arvioitiin asteikolla merkityksetön riski - sietämätön riski. Tämän jälkeen laadittiin toimenpideehdotukset toimialueen ja vastuualueen johdolle päätettäväksi ja organisoitavaksi. Projektin loppuraportti
“Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi PSHP:n lasten ja naisten toimialueella” on saatavilla verkkosivuilta PSHP:n julkaisuna 7/2009. Projektissa hyödynnettiin Turvallinen
hoitoyksikkö -riskienhallintamallia,
josta
järjestetään
säännöllisesti
PSHP:n sisäistä koulutusta. Seuraava
mahdollisuus osallistua koulutukseen
on 9.12. klo 9 - 15. Ilmoittaumiset
2.12. mennessä koulutuspalveluihin
koulutuspalvelut@pshp.fi.
Julkaisut PSHP:n internetissä ja ostettavissa:
http://www.juvenes.fi/verkkokauppa
ja
http://granum.uta.fi/granum.
http://www.pshp.fi/julkaisusarja.
Lisätietoja:
Toimitussihteeri
Pirjo
Heikkilä,
pirjo.heikkila@pshp.fi, p. 66105,
Tiedekeskus, FM 3, 2. krs.

MYYDÄÄN
Kauniit joulukukat Pitkäniemen
Terapiapalvelujen Puutarhalta

■ Amaryllis 10 e, joulutähti monilatva 12 e, joulutähti yksilatva poikasilla
6 e, joulutähti – istutus viherkasvilla
22 e, Tulilatva 3 e, sypressi 4 e, tulilatva + viherkasvi – istutus 15 e, hyasintti 2 e, hyasintti – istutus ( 3
hyas. ) 10 e, istutustulppaani 1 e,
tulppaaninippu / 10 kpl 10 e, 3
tulppaania ruukussa 8 e.
Tilaukset viimeistään maanantaina
14.12. Puhelin: ( 311 ) 63569,
63822. Puutarha avoinna: ma – pe
klo 7.30 – 15.30. Jouluaattona ja
joulupäivinä suljettu.
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HENKILÖUUTISET

Tervetuloa läksiäiskahville

- pannu on kuumana kello 12 – 14
keskiviikkona 16.12.

Aila Peltonen
hankintapäälliköksi

Kaikki ystävät ja tutut, olette lämpimästi tervetulleita kahvittelemaan
kanssani keskiviikkona 16.12.09 kello
12 – 14 Finn-Medi kolmosen 7. kerroksen Chagall-kokoustilaan.

■ Huollon palvelualueen hankintatoimessa avoinna ollutta laitteiden ja
kaluston hankinnasta vastaavan hankintapäällikön toimea haki kaikkiaan
63 henkilöä. Tehtävään valittiin Aila
Peltonen 1.12.2009 alkaen. Hän on
aikaisemmin työskennellyt materiaalitoimessa ostajana ja virkaatekevänä
hankintapäällikkönä 1.6. lukien.

Olen jättämässä työelämän, mutta ennen kuin viimeisen kerran sammutan
työhuoneeni valot, haluaisin tavata
mahdollisimman monia teistä, joiden
kanssa olen työtäni tehnyt ja arkeni jakanut.

Tuuli Löfgren Acutaan
ylilääkäriksi

Lahjoja en toivo, yhteisen tekemisen
muistelemista sitäkin runsaammin.
Tervetuloa
Leena Kuupakko

Yksiköiden joulutervehdykset Kuriiriin
■ Keskiviikkona 16.12. ilmestyvässä
Kuriirissa julkaistaan yksiköiden joulutervehdyksiä. Tervehdykset voi lähettää toimitukseen viimeistään maanantaina 7.12. Word-muodossa sähköpostitse kuriiri@pshp.fi Tervehdystekstin enimmäispituus on 400
merkkiä välilyönteineen. Yksittäisten

tervehdysten yhteydessä ei ole mahdollista julkaista kuvia.
Sairaanhoitopiirissä on sunniteltu
sähköinen joulukortti, jota yksiköt
voivat käyttää sähköpostitse mm. yhteistyökumppaneiden
joulutervehdyksiin. Lisätiedot Kuriirista 45/
2009.

APURAHAT
Koulutussäätiön apurahat

Taysin koulutussäätiön hallitus on
kokouksessaan 30.11. jakanut apurahoja ajalle 1.1. - 30.6.2010 seuraavasti:
TA 1: Annukka Stäng 250 euroa,
Päivi Leppikangas 250, Sirpa Kivinen 250, Raija Leppänen 250, Sirpa
Paananen 450, Matti Karppelin 600,
Susanna Luukkonen 600, Ilona Rainerma 600.
TA 2: Ritva Hinkka 750 euroa,
Maarit Koskela 610, Eija Kulo 610,
Maria Pekki 500, Tomi Sippola 480.
TA 3: Minna Wäljas 1200, Aimo
Miettinen 1200, Minna-Kaisa Marila 1200.
TA 4: Minna Rautiainen 900, Raija
Korpela 850, Sirkka-Liisa Matikka
850, Sari Intonen 800, Reita Nyberg 800, Piritta Hynninen 600,
Minna Husari 500, Eija Tomas 500.
TA 5: Marjatta Kaarinen-Pachalis
820, Outi Hietanen 820, Taina Lahtinen 820, Tarja Takala 780.
TA 6: Johanna Järvi 790, Jarkko
Huhta-aho 790.

TA 7: Sari Knaapi 207, Sari Kaunisto
793.
SAPA: Jarkko Harju 1500, Suvi-Päivi Puonti 110, Annariitta Linjama
462.
HUPA: Aila Seppälä 1000.
YHTH: Sari Lehtinen 500, Eija Tohni 1000, Kirsi Pelvola 1000, Toimistosihteerit (linja-auto) 1000.
YPTHA:
Eeva-Maria
Jokinen
293,50, Sirpa Siltanen 293,50.
VALS: Merja Herranen-Kallio 600,
Piia Impola 200, Tanja Riihimäki
480, Minna Saloranta 480,
Taina Savola 1000.
VAS: Os. A(Marja Kaistamo) 1000.
AKU: Tiina Lehtinen 440, Kirsti
Mätäsniemi 200, Mirja Kaunonen
200, Markku Luoma 200, Anneli
Pulkkinen 200 Tommi Kiekara 440.
SK: Pertti Loponen 900, Timo Rinne
500.
LAKE: Mine Eray 760, Auni Collings 760, Marita Laurila 760, Annika Rökman 760.

■ Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri Tuuli Löfgren on nimitetty
Ensiapu Acutan perusterveydenhuollon ylilääkärin tehtäviin. Hän aloittaa
helmikuun alussa 2010. Tuuli Löfgren tulee Acutaan Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksen johtavan ylilääkärin tehtävistä.
Ylilääkärin johdolla Acutan perusterveydenhuollossa työskentelee 10
lääkäriä, jotka tekevät suuren osan
myös päivystysvuoroista. Muut päivystysvuoroja tekevät lääkärit tulevat
ympäristökuntien terveyskeskuksista,
ovat eurolääkäripalvelua tekeviä tai
lääketieteen opiskelijoita. Yli 60 prosenttia päivystysvuoroista hoitaa kokenut yleislääkäri, joista suurin osa on
alan erikoislääkäreitä.

HOITOKETJUT
Uusia hoitoketjuja

■ Terveysportissa on julkaistu kaksi
uutta PSHP:n alueellista hoitoketjua
“Päihdeongelmaisen maksan vajaatoiminta- ja pankreatiittipotilaan hoitoketju” ja “Kroonisen tulehduksellisen
suolistosairauden (IBD) diagnostiikka ja hoito”
Ketjut löytyvät sairaanhoitopiirin ulkoisilta sivuilta >Ammattilaiset >Hoitoketjut >Hoitoketjuhakemisto tai
Terveysportista >Lääkärin tietokannat
>Sairaanhoitopiirien hoito-ohjelmat
> Pirkanmaan shp >Sisätaudit
Käykää tutustumassa, käsitelkää toimipaikkakoulutuksissa, ottakaa käyttöön potilaittenne hyödyksi!
Lisätiedot netissä
www.pshp.fi/hoitoketjut
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