
Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people 
who use our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes ostomy care, 
continence care, wound and skin care and urology care. We operate globally and employ more than 10,000 employees. 
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KUTSU 
Coloplast kehittää intiimiterveydenhuollon tuotteita ja palveluita, joihin vaaditaan käyttäjien erityisten tarpeiden ja toiveiden syvällistä 

tuntemista. Läheinen yhteistyö käyttäjien kanssa auttaa luomaan ratkaisuja, jotka huomioivat heidän erityiset tarpeet.  

Coloplastin toimialoja ovat avanteenhoito, urologia ja inkontinenssi sekä haavan- ja ihonhoito. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti ja 

työllistää yli 10 000 ihmistä. Coloplast on perustettu vuonna 1957 ja se on listattu Kööpenhaminan pörssiin. 

  
 

 

Yhteistyö on voimaa! 
 
Me Coloplastilla olemme sitä mieltä, että on kaikkien etu, että jokaisella on mahdollisimman paljon tietoa 
hoitotarvikkeista ja hoitomahdollisuuksista. Olemme valmistelleet yhdessä Lakitoimisto Kumpuvuori Oy kanssa 
hoitotarvikeoikeustiedotetta. Se tulisi kaikkien alan toimijoiden vapaaseen käyttöön, olet sitten 
potilas/hoitotarvikkeiden käyttäjä, ammattilainen tai palveluntarjoaja. Sinä ja järjestösi, joka olet kiinnostunut 
tästä asiasta, olet keskeinen ja tärkeä yhteistyökumppanimme. Olet siksi tervetullut yhteistyötapaamiseen, jossa 
kuulet hoitotarvikeoikeustiedotteen valmistelusta ja pääset kommentoimaan sitä. Kuulet myös kuinka 
innovatiiviset tuotteet helpottavat intiimiterveydenhuollon haasteissa. Voit verkostoitua ja pääset keskustelemaan 
hoitotarvikkeisiin liittyvistä asioista.  
 
 
Aika 19.12.2017 klo 14-17  
 
Paikka Kokoustila Seminaari, Kiasma, Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki 
 
 
Ohjelma klo 14 Tervetuloa!    Mari Lassinpelto 

Jouluinen tarjoilu Market Access Manager 
Coloplast Oy 

 
 klo 14.15        Hoitotarvikkeen polku käyttäjälle    
  
                 

klo 14.30        Potilaan oikeudet     Jukka Kumpuvuori 
-kuinka saan sopivimman hoitotarvikkeen? Toimitusjohtaja, OTM, 
-tiedotteen esittely    luvan saanut  

  -kommentointi   oikeudenkäyntiavustaja 
    Lakitoimisto Kumpuvuori  

 
klo 15.30 Tauko     
  

 klo 15.45 Tiedotteen jakaminen -ideointi  
    
 klo 16.15 Yhteistyö Coloplastin kanssa –mitä on jo tehty? Satu Markus, 

Consumer Marketing 
Lead 

klo 16.45  Tilaisuus päättyy   Coloplast Oy 
  
 
Ilmoittaudu sitovasti mukaan 13.12.2017 mennessä osoitteeseen: coloplast.fi@coloplast.com  tai puhelimitse 043-
2113573. Ilmoitathan samalla myös mahdollisen erityisruokavaliosi.  
 
 

Mahdollisuus 
vaikuttaa 


