Korvaushoito ja ylläpitohoito
perusterveydenhuollossa
NAPS-projektin päätösseminaari ja työkokous
Perjantaina 26.10.2007
Auditorio Martinsali, Raisio

Kutsumme ystävällisesti edustajanne Raisioon valtakunnalliseen seminaariin ja työkokoukseen,
jonka aiheena on korvaus- ja ylläpitohoidon järjestäminen ja järjestyminen
perusterveydenhuollossa.
Opioidilääkehoitoja toteutetaan maassamme monella tavalla ja usein yhteistyössä eri tahojen
kesken. Eräs keskeinen ajatus vuosien saatossa on ollut näiden hoitojen toteuttaminen
perusterveydenhuollossa. Miten tämä toive on toteutunut? Miten opioidilääkehoidot ovat juurtuneet
terveyskeskuksiin ja millaisia kokemuksia niistä on kertynyt?
Seminaarin tarkoituksena on ensimmäistä kertaa saada koolle opioidilääkehoitoja toteuttavien
perusterveydenhuollon edustajia vaihtamaan kokemuksiaan näiden hoitojen järjestämisestä.
Seminaariin ovat tervetulleita myös edustajia muista asiasta kiinnostuneista tahoista.
Tapahtuma on samalla NAPS-projektin loppuseminaari. Projektin tarkoituksena on pääasiassa
ollut korvaushoidon järjestäminen ja kehittäminen nimenomaan perusterveydenhuollossa. Projekti
on toteutettu neljän terveyskeskuksen/terveyskeskuskuntayhtymän yhteistyönä - Raision tk,
Kaarinan-Piikkiön tkky, Härkätien ky ja Naantalin kttky. Projektiin voi tutustua Stakesin sivuilla
osoitteessa:
http://neuvoa-antavat.stakes.fi/tietokannat/hankkeet/hanke_kuvaus.asp?id=244
(jos suora linkki ei toimi, kopioi osoite selaimen osoiteriville)

Seminaarin ohjelmassa on muutama aiheeseen liittyvä luento, muutaman erilaisen toimintamallin
ka kertyneiden kokemusten esittely ja alkusyksystä toteutettavan kyselyn tulosten esittelyä.
Loppupäivä on pyhitetty työkokouksella, jossa pohditaan perusterveydenhuollossa toteutettavien
oipioidihoitojen nykytilannetta ja tulevaisuutta. Työkokous toteutetaan paneeli- ja yhteiskeskustelun
muodossa.
Seminaari on osallistujille maksuton samoin kuin siihen sisältyvä lounas ja kahvitus.

Tervetuloa!
Ilmoittautuminen viimeistään 12.10.07
Voit ilmoittautua tässä internet-osoitteessa:
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=133544&chk=P5QFBF75
(jos suora linkki ei toimi, kopioi osoite selaimen osoiteriville)

Yhteistyötahot: STM, Stakes
Lisätietoja:
Anne Suominen
Raision A-klinikka/NAPS Torikuja 3 20200 Raisio
Puh. 0400 737135
anne.suominen@raisio.fi

KORVAUSHOITO JA YLLÄPITOHOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA
NAPS-projektin päätösseminaari ja työkokous
Perjantaina 26.10.2007, klo 8.30-16.00
Paikkana: Auditorio Martinsali, Raisio, os. Raision Kirjasto Eeronkuja 2

Ohjelma
08.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00

Avaussanat seminaarin puheenjohtaja
YL Erkki Tuomaala

09.10

Naps-projektin esittely
Projektipäällikkö sh Anne Suominen

09.30

Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen
avoterveydenhuollossa – lääkäri Jukka-Pekka Visapää

10.15

Korvaushoito vuonna 2007
YL Antti Holopainen

11.00

Korvaushoito - miten säännökset muuttuvat?
Lääkintöneuvos Terhi Hermanson STM

11.30

Lounastauko - Lounas katettuna 11.40 Raision Kauppaoppilaitoksen
ruokalassa

12.30

Korvaushoitokyselyn satoa.
Päihdeterapeutti Markku Saarinen

13.00

Opioidihoitojen toteutuminen terveyskeskuksissa Pirkanmaalla ja
”Tampereen malli”. Päihdeohjaaja Tarja Koskinen

13.30

Kahvi

13.50

Ylläpitohoito Turun terveyskeskuksessa.
Lääkäri Sari Jonsson

14.10

Korvaushoidon tavoitteet
Projektikoordinaattori Mia-Veera Koivisto

14.30

Shering Plough, Merikki Hakatie

14.40

TYÖKOKOUS 14.40 – 16.00
Paneelin ja teemallisen yhteiskeskustelun muodossa

16.00

Seminaari päättyy

