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Laatuasia kirjat (ISO 9002) 

ohjeet 
» laatukäsiki j a t  
» menettely- ja työohjeet 
» ulkoiset ohjeet 
laatutiedostot 
» sairauskertomukset 
» tietoja jestelmat 
» pöytäki jat, raportit ... 
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Laatukäsikirjat 

KYS: 
Laatuja jestelman käsiki j a  
tulosyksiköt: 
Tulosyksikön laatukäsiki j a  (35 kpl) 
kaikki laatukäsiki ja t  noudattavat samaa 
perusrakennetta 
laatukäsiki jat  talletetaan ja jaellaan 
KYS: n intranet-verkossa 

16J19W J 

Laatukäsiki j an  rakenne 
runko: ISO 9001 
laatusuunnitelmat palveluryhmittäin 
menettely- ja työohjeluettelo 
laatutiedostojen luettelo 
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Laatukäsikirjat tietoverkossa 

käsikirjan luvut hypertekstina (HTML) 
monipuolinen, aktiivinen linkitys 
- laatukasiki rjojen sisällä ja välillä 
- rnenetteiy- ja työohjeisiin 
- laatutiedostoihin 
- intranet-sivuille (esirn. tuotetiedot) 
- ulkoisiin tietolähteisiin (Finlex, SFS, ...) 
sisältää prosessikaaviot yms. kuvat 
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Laatukäsikirjan ylläpito 

paivitysoikeus laatusihteereilla 
työasemassa HTML-editorina MS Word 
linkitys standardinimilla ja -hakupoluilla 
julkaisu siirtämällä asiaki j a  intranet- 
palvelimelle - heti kaikkien käytettävissä 
muutoshistoria sisällysluettelossa 
asiakirjojen vanhat versiot tallessa 
ja rjestelman arkistohakemistoissa 
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Sairaalan laatutiedostot 

4 sairauskertomusja rjestelma 
4 klinikka- ja potilastietoja rjestelmat 

» hoitojakson laatutiedot 

hallinnon tietoja rjestelmat 
potilas- ja henkilöstökyselyt 
tilaukset, laskut yms. maaramuotoiset 
asiakirjat 
pöytaki rjat yms. hallinnolliset asiakirjat 
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Esim. hoitojakson laatutiedot 

Hoidon tavoite Arvio tuloksesta 
+ kuratiivinen +tavoitteen mukainen 
+kroonisen hoidon kulku ja tulos 

sairauden hoito +tavoitteen mukainen 
epalliatiivinen tulos, komplisoitunut 
*diagnostinen hoito 

+sa jahoito +tavoitetta ei saavutettu 

+muu +potilaan tila huononi 
hoidon aikana 
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Laatutiedostojen hallinta 
+ tavoite: nippelitiedon tallettamisesta 

prosessien ohjaamiseen 
+ tietovarastojen hyödyntäminen: 

» Sigma-tietovarastojarjestelma 

+ tulossa: 
» digitaaliset lomakkeet ja alleki rjoitukset 
» rakenteiset asiakirjat (XML) 
» digitaalinen sairauskertomus ja kuva-arkisto 

26.5.1959 II 

Esim. SIGMA-tietovarasto 
+ hoitoprosessin faktat 

» Iahetetiedot 
» jonotiedot 
» hoitojakso- ja suoritetiedot 

+ dimensiot eli yhteiset luokittelutekiat 
n palveluryhmä, aika, organisaatioyksikkö, 

kunta ... 
+ raportointi intranetissa: saumaton 

yhteys laatukäsiki tjaan 
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