Diabeteksen erityispätevyyden uusimisen kriteerit
Diabeteksen erityispätevyys tulee päivittää viiden vuoden välein.
Uusimisen

kriteereinä

ovat

palvelun

tuottaminen,

oman

tiedollisen

osaamisen

kehittäminen, muu erityisosaamisen kehittämiseen liittyvä toiminta sekä oman
tiedollisen osaamisen ja palvelun kehittäminen tulevaisuudessa. Alla on kuvattuna
tarkemmin kriteerit, joita erityispätevyyden uusimiseksi vaaditaan portfolion neljässä
kohdassa.
1. Erityisasiantuntijapalvelun tuottaminen
-

5 diabetespalvelua/5 vuotta tai

-

diabetespalveluista ja alla olevista vaihtoehdoista voi kerätä viittä
diabetespalvelua vastaavan suorituksen
o

reseptin toimituksesta erillisenä tuotetut palvelut: lääkityksen
tarkistus, yksilöllinen tupakastavieroitus, Terveyskontrolli tai
terveysliikuntaan (esim. Liikkujan Apteekki –konseptiin) liittyvä
ohjaus/palvelu,

diabeteksen

riskitestin

tekeminen

yhdessä

asiakkaan kanssa, vyötärönympäryksen mittaus + motivoiva
painonhallinnan ohjaus.
2 terveysliikunnan ohjausta, diabeteksen riskitestin yhdessä

o

tekemistä tai vyötärönympäryksen mittausta + painonhallinnan
ohjausta = 1 diabetespalvelu
o

1

lääkityksen

tarkistus,

Terveyskontrolli

tai

yksilöllinen

tupakastavieroitus = 1 diabetespalvelu
Käytännössä

yllä

oleva

tarkoittaa,

että

tässä

kohdassa

erityispätevyyden

uusimiskriteeri täyttyy esimerkiksi tilanteessa, jossa on tuotettu 2 diabetespalvelua,
1 lääkityksen tarkistus ja tehty 4 vyötärönympäryksen mittausta, joiden yhteydessä
on annettu painonhallinnan ohjausta motivoivan keskustelun hengessä.

2. Erityispätevyyden

ylläpitämiseen

ja

kehittämiseen

hankittu osaaminen ja koulutus:
-

5 vuoden aikana 15 täydennyskoulutuspäivää tai 5 op.
Mitä tähän voi sisällyttää?

-

Koulutukseksi lasketaan laajasti kaikki, mikä tukee erityispätevyyttä.
Sen ei siis tarvitse suoranaisesti liittyä diabetekseen.

-

Määrän voi kerätä tunneista, jolloin koulutuspäiväksi lasketaan kuusi
(6) tuntia koulutusta.

-

Kouluttajana toimimisella voidaan korvata täydennyskoulutusosallistumista. 2 tuntia kouluttajana = 1 täydennyskoulutuspäivä. Tähän
lasketaan terveydenhuollon opiskelijoiden/ammattilaisten kouluttajana
toimiminen, joka tukee erityispätevyyttä. Myös muun henkilökunnan
kouluttaminen omalla työpaikalla hyväksytään.

-

Kongressit

yms.

(Farmasian

Päivät,

Lääkäripäivät)

luetaan

täydennyskoulutuspäiviksi
-

Lääkitys kuntoon –palstalle kirjoittaminen (1 op/artikkeli) tai muut
erityispätevyyden aiheeseen liittyvät posteri (1 op ja työ liitteeksi)

-

Artikkeli Farmaseuttinen aikakauskirja Dosiksessa tai kansainvälisessä
vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa 3 op

-

Erityispätevyyttä tukeva projekti.

Hakijalla tulee

olla

projektissa

merkittävä rooli 3 op
3. Muu
erityisosaamisen
ylläpitämiseen
liittyvä
toiminta
(mm.
moniammatillinen yhteistyö, potilasjärjestöjen kanssa toimiminen)
Tässä kohdassa kriteerinä on, että asia on kuvattu,
4. Miten aiot jatkossa ylläpitää osaamistasi ja kehittää palvelua
Tässä kohdassa kriteerinä on, että asia on kuvattu,

Erityispätevyyden lykkäämiskriteerit
Jos yllä olevia kriteerejä ei saa täytettyä, pätevyys raukeaa. Pätevyyttä voi hakea uudelleen, kun kriteerit
täyttyvät.
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