
Suun terveydenhuollon 
potilasturvallisuuden 
tarkistuslista



Diagnostiikka
• Varmistetaan potilaan henkilöllisyys (etunimi + sukunimi, Kela-kortin käyttö).
• Tarkistetaan ja kirjataan anamneesi aina ennen hoitoa.
• Suojataan potilas säteilyltä ohjeistusten mukaisesti.
• Varmistetaan, että röntgenkuva on oikein päin ennen hoitoa.
• Pidetään säteilyaltistus niin alhaisena kuin mahdollista:          
    ALARA-periaate, As Low As Reasonably Achievable.
• Ilmoitetaan poikkeavasta tapahtumasta Säteilyturvakeskukselle      

Hoitotoimenpiteet
• Varmistetaan ennen toimenpidettä, että kyseessä on potilaan oikea puoli ja oikea toi-  
    menpidealue/hammas.
• Suojataan limakalvot (poskilevyt, imut yms.).
• Käytetään potilaan suojalaseja ja suojaliinaa.
• Käytetään kofferdamia, varsinkin juurihoidoissa.
• Suojataan naapurihammas.
• Ilmoitetaan THL:n implanttirekisteriin, kun potilaalle asennetaan hammasimplantti tai   
    jos implantti on irronnut tai poistetaan potilaalta.

Lääkitykset ja lääkehaittojen ilmoittaminen
• Tehdään Lääkehoitosuunnitelma.
• Noudatetaan mikrobilääkeprofylaksian Käypä hoito -ohjeistusta.
• Käytetään SFINX-tietokantaa yhteisvaikutusten tarkistamiseen. 
• Varmistetaan, että ensiapulääkkeet ovat ohjeistusten mukaiset ja päiväykset voimassa.
• Säilytetään lääkkeet turvallisesti (erityisesti samannäköiset ja samalta kuulostavat   
    lääkkeet erillään).
• Ilmoitetaan Fimealle lääkkeiden käyttöön liittyneet haittavaikutukset, erityisesti vakavat  
    ja/tai odottamattomat, sekä kaikki uusien lääkkeiden haitat.

Laitteet ja tarvikkeet
• Koulutetaan henkilöstö uusien laitteiden, tietojärjestelmien ja materiaalien turvalliseen   
    käyttöön.
• Tarkistetaan laitteiden ja instrumenttien toimintakunto ennen käyttöä.
• Testataan valokovettaja.
• Varmistetaan poran terän tms. kiinnittyminen ennen käyttöä.
• Seurataan juurihoitoneulojen käyttö- tai sterilointikertoja.
• Huolletaan laitteet säännöllisesti, ja pidetään huoltopäiväkirjaa.
• Varmistetaan, että materiaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat helposti saatavilla.
• Laitevaaratapahtumat, myös läheltä piti -tilanteet, ilmoitetaan aina Valviraan.

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
• Noudatetaan ajantasaista hygieniaohjeistusta. 
• Vastaanotolla on kirjallinen hygieniasuunnitelma, joka tarkistetaan ja päivitetään sään-  
    nöllisesti.
• Hoitohenkilöstö käyttää potilaskohtaisia kertakäyttökäsineitä, suunenäsuojusta ja   
    silmäsuojaa.
• Käytetään jokaiselle potilaalle potilaskohtaisesti steriloitua käsi- ja kulmakappaletta,        
    turbiinikäsikappaletta, monitoimiruiskun kärkeä ja potilaskohtaisesti huollettuja instru-  
    mentteja.
• Käytetään suositeltuja pesu- ja desinfektio- sekä sterilointitehon valvontamenetelmiä.

Turvallisuuden varmistuskeino Käytössä        Ei käytössä

http://www.stuk.fi/proinfo/poikkeavat_tapahtumat/fi_FI/ilmoittaminen/
http://www.thl.fi/tilastoliite/implanttirekisteri/lomakkeet/hammasimplantit.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50090
http://www.fimea.fi/ammattilaiset/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksista_ilmoittaminen
https://tlt.valvira.fi/tltvaara/index.html
http://julkari.fi/handle/10024/113244
http://www.valvira.fi/etusivu
https://www.valvira.fi/documents/14444/50159/Valvira_ohje_12_2010.pdf


Potilas otetaan mukaan varmistamaan turvallisuutta
• Rohkaistaan potilasta kertomaan riskitiedot, joilla voi olla merkitystä hoidon turvalli- 
    selle toteuttamiselle.
• Suositellaan potilaille Lääkekortin käyttöä.
• Potilaan huoneentaulu on luettavissa vastaanoton seinällä. 

Kommunikaatio
• Perehdytään Lääkärin etiikka -kirjaan.
• Annetaan potilaalle riittävästi ja ymmärrettävästi tietoa hoitovaihtoehdoista ja niiden  
    riskeistä.
• Annetaan potilaalle toimenpiteen jälkeiset ohjeet suullisesti ja kirjallisesti.
• Varmistetaan lähetteiden oikeellisuus, erityisesti hampaiden numerointi.
• Varmistetaan riittävät, asianmukaiset ja virheettömät potilasasiakirjamerkinnät.  
• Käytetään potilasasiakirjoissa vain yleisesti käytössä olevia ja ymmärrettäviä lyhentei- 
    tä.
• Huolehditaan potilasasiakirjojen tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta.

Tilojen yleisturvallisuus
• Varmistetaan tilojen esteettömyys. 
• Huolehditaan palo- ja pelastusturvallisuudesta. 
• Huolehditaan hyvistä valaistusolosuhteista. 
• Huolehditaan, että röntgenlaitteiden ilmoitukset ja turvallisuusluvat sekä henkilöstön  
    ja rakenteiden säteilysuojaus ovat kunnossa.

Perehdytään potilasturvallisuusoppaisiin 
• THL:n potilasturvallisuutta taidolla -hankkeen sivusto.
• Turvallinen hoitoyksikkö – Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskien hallintaan,  
    Lääkelaitoksen julkaisusarja 2/2004. 
• Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, Suomen Kuntaliitto 2010:  
    Suunhoitoyksikön hygienia s. 400–409.

Organisaatio, henkilöstö ja koulutus
• Tehdään potilasturvallisuussuunnitelma (terveyskeskukset). 
• Tehdään omavalvontasuunnitelma (yksityisvastaanotot, jotka toimivat kahdessa tai  
    useammassa toimipisteessä).
• Huolehditaan työn riittävästä tauotuksesta. 
• Varmistetaan mahdollisuus häiriöttömään työskentelyyn. 
• Huolehditaan hyvästä työergonomiasta. 
• Perehdytetään uusi henkilöstö ja sijaiset toimintakäytäntöihin.
• Huolehditaan, että toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaalle  
    tämän oikeuksista.
• Kirjataan vaaratapahtumat tai käytetään raportointijärjestelmää. 
• Pyritään jatkuvasti oppimaan vaara- ja haittatapahtumista esim. kokouksissa, joissa  
    käsitellään nimettömästi ja syyllistämättä poikkeamia, vaaratapahtumia, poti- 
    lasvalituksia sekä Potilasvakuutuskeskuksen, Valviran ja aluehallintovirastojen ratkaisu- 
    ja.
• Henkilöstön täydennyskoulutus on säännöllistä ja suositusten mukaista (kuten ensi- 
    aputaidot, hygienia ja säteilyturvallisuus), ja koko henkilöstö osallistuu säännöllisesti  
    potilasturvallisuuskoulutukseen (esim. THL potilasturvallisuuden verkkokoulutus).

Käytössä        Ei käytössä

Lista perustuu mm. allaoleviin artikkeleihin ja linkitettyihin internet-lähteisiin: 
• Hiivala N, Mussalo-Rauhamaa H, Murtomaa H. Patient safety incidents reported by Finnish dentists; results from an internet-based survey. Acta Odontologica Scandinavica 2013;6: 1370–1377. 
• Hiivala N, Mussalo-Rauhamaa H, Murtomaa H. Patient safety incident prevention and management among Finnish Dentists. Acta Odontologica Scandinavica 2013;6: 1663–1670.

https://laakekortti.fi/
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/b24dffc2-88b7-490f-af81-88c85031af92
http://www.kanta.fi/reseptikoulutus/tietoturva.html
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=1608
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/b6783c8b-f465-403b-85f7-90f92f4c971f
http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/verkkokoulutus
http://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1273/laakarin_etiikka_2013.pdf
http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/sateilyn-kayton-aloittaminen/lomakkeet/sateilyn-kaytto-terveydenhuollossa
https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/sateilytoiminnan-turvallisuus/kayttotilojen-suojaus-ja-luokitus
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/potilasturvallisuus/potilasturvallisuutta-taidolla-ohjelma
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/tutkimus-ja-kehittaminen/tyokalut/johtamisen-tyokaluja
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/omavalvontasuunnitelma_2
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/potilasasiamies



