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,i	 , Ll Te/e/ääketiedesovellusten merkitys kuntien 
, terveydenhuollossa 

• Juha Nevalainen 

LT. orlopedi 

•	 YfilaakSri 

• Lsake/aitos 

• (Tampereen yliopisto) 

- Terveydenhuollon XXII ATK.paivät 
, 

- Naantali 27-28.5.1996 
·1 2 W	 SisSltfj:
! Te/e/~aketiedesovel/ustenmerldtys kuntien terveyr:1snhuol/ossa 
1 
I 

1 

• Mita te/e/aaketiedesovelluksilla ymmarrretaan tassa yhteydessa: 

- Kunnan tefVeydenhuollo/le 

- Kunnan taloudelle 

- YksilOl/e 

- Yksilfjn taJoudel/e 

- Kansantaloudelle 

- Terveydenhuollon klusterille 

-	 TeollisuudelleI 
I	 - Viranomaisille 
1 -	 ATK-vaelle• 

3 0	 Mita ymmarretaan telelaaketiede-sovelluksi/la tassa yhteydessa kunnan 
tasolla: 

•	 LisSapparatuu,; t1<:n yfJC1esstJ fJuonesssa (neuvottelufJuone?) 

•	 Muutama laite tle:n eri toimipisteiden vtJlille ja ulosptJin tapahtuvaan 
liikenteeseen 

•	 Taysin vef1<ottunut tefVeyskeskus 

•	 Virtuaalinen tsrveyskeskus 

• Virtuaalinen terveydenhuolto kunnan asukkaille 

4 CJ MittJ etllUJaKetiedevaJineista tassa yhteydessa tarkoittaa? 

•	 Videonewottelujarjeste/maa 

•	 Samanaikaista rtg.kuvien digitaalista siiftoJarjestelmas 

•	 Digitaalista arkistoinnjarjeste/msa 

•	 Hallinnollinen ATK-jarjesfelmlJ ei alkuun ole kytksttyns 
ettJ/~tJketiedejSfjeste/miin 

5 0	 Merldtys kunnan tefVeyrJenhuo//ol/e 

• Uhka vai mahdollisuus 7 

6 LJ Merkitys kunnan tefVeyeJenhuol/o/le (henkilOkunnalle): 

•	 Uhka: 
- Huonouspalj~uu 

- Pelko, etts on huono, vaikka on hyva 

- Tehottomuus paljastuu 

1 
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- OMA TYÖPAIKKA MENEE 

- Uhka vallan meneteyksesJ3 tef\'eyspolitiikoilla 

- Uhka, efta liitetaan arlfkiviho/liskuntaan 1. naapurikuntaan 

- Osa tyOpaiko/sta menee varmasti (ATK·a/a?) 

7 0	 Merkitys kunnan terveydenhuollolle: 

•	 Mahdollisuus: 

- Pelastaa se mffa vie/~ voidaan pelastaa pohjoismaisesta 
hyvinvointimalliSta terveyr:Jennuallossa 

- Laajentua naapurikuntiin 

-	 K3ytfa:J etalaaketieteellisla sovelluksia valtapolitiikassa - Jos ei 
kelpaa, ette saa ollenkaan' 

8 Ll	 Kunnan taloudelle: 

I
i •	 usa~ kuluja. jos ei uskalletaNoida tehdl muutosta 

•	 Mahdollisuuden toteuttaa muutos, jossa palveluja on viela saatavissa 
alentuneista taloudellisista mahdollisuuksista huolimatta 

1 9 0	 Perusperiaate

I •	 Jos ei muutosta - ei tarvetta etlla;Jketieteelle i 
I 

I • Jos ei efalaaketiedetta • ei mahdolHsuutta muutokseen? 

10 LJ Etalaaketieteen merkitys kunta/aiselle 

•	 Uhkaa 

I 
I	 - tottumusten muutos, "kaupunJdasiofta ei toteuteta 

sairaanhoitoreissujen sivulla" 

:j	 - pelkoa siita, elta minun asiaani ei oteta vakavasti· ei 13hetetty 
edes sairaalaan . 

I	 • Mahdollisuutta 
1	 - minunkin asiaani kysyttiin asiantuntijalta 
I
 
I 

- korkeatasoIseen terveyden- ja sairaanhoitoon kustannuskriisist3
 
huolimatta
 

11	 LJ Yksi/ljn taloudelle 

i
I 

•	 ? 
• Ehka hiukan hidastuvaa julkisen talouden kustannuskehitysUJ 

12 CJ Kansantaloudelle:

j • Pienen satsauksen (/Shinna henkinen) jalkeen hidastuvaa 
kustannuskehitysta (muuten katastro~?) 

•	 Kustannustason aJenema sairaanhoitokustannuksissa muutama· 
muutama kymmenen prosenttia? 

- Johon vaaditaan rajut ja tuntuvat muutokset sairaanhoidon 
palvelurakenteessa 

13	 W Terveydenhuollon klusterille: 

•	 Ehka mahdollisuutta 

- kotima~en tietotaidon vienti 

- kotimaisen tuotannon vienti 

•	 Kovaa ponnistusta 

•	 Uuden yhre/styOhakulsen kulttuurin opettelua 
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14 0	 Teollisuudelle 

•	 mahdollisuuden testata omia uusia tuotteita reaalisessa 
ymparistOssa 

•	 EU:n sisaJ/~ pohjoismaiSia hyvinvointimallia pidetaSn esimerkkin:3 ja 
tavoitteena terveydenhuollolle, siihen kehitetyt teknilliset apuvälineet 
voivat olla myyviakin 

15 CJ	 Viranomaiselle: 

•	 Rauhan hairiintymist3! 

- Tiefosuojalainsa"dilntO 

- Vastuulains:JSdSnttJ 

- KorvausJainsaadanttJ 

- Laitteidenm teknillisen tason vaatimusten mSåritUlminen 

- KeskenGSn kilpailevien leirien tarjoamien tuotteiden sovittaminen 
yhteen 

•	 MatJdoJ/isuutts 
- Ottaa tilanne nopeasti haltuun ja saavuttaa kunnioitettava asema 

EU:n sisSJI3 osaajana ja nSkijana 

-	 Globaalistikin? keino esimel1dksi suhteissa kolmanteen 
maailmaan 

16 0	 ATK-vaefle: 

•	 Uhkaa 
- TyOpaikka
 

- Vakintunut tyOtapa
 

•	 Mahdollisuus 

- Paasta uudessa tilanteessa jopa globaalisHkin 
nakOalatyOpaikalle 

- TytJIlistaa itsensa etaU,aketiedekonsulttina-etatytJnsn 
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