
KANNANOTTO

Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry ottaa kantaa Sairaala- Novan 
dialyysiyksikössä, sekä sisätautipoliklinikalla käyvien potilaiden hoitoon ja kohteluun 
liittyen. Olemme syvästi huolissamme dialyysiyksikön ja sen henkilökunnan (hoitajat ja 
lääkärit) toiminnasta koskien Novan- munuaisyksikössä käyvien potilaiden hoitoa 
kokonaisuudessaan. Olemme saaneet lukuisia yhteydenottoja, sekä tehneet kyselyjä, että 
keskustelleet yhdistykseemme kuuluvien ja (kuulumattomien ) potilaiden kanssa.
On herännyt huoli sairaala- Novan munuais- ja maksapoliklinikan (sisätautipoliklinikka), 
dialyysiyksikön, lääkärien ja hoitohenkilöstön riittävyydestä, sekä osaamisesta. Suurta 
huolta aiheuttaa potilailta saatu palaute ja avunpyynnöt tilanteen vuoksi.
Tietoomme on tullut seuraavat ongelmat, joita on ilmennyt jatkuvasti koko sairaala- Novan 
toiminnassa oloajan.

-Ongelmat saada lääkäriä tapaamaan ja selvittämään hoitoon liittyviä asioita
-Ongelmat saada hoitohenkilökunnalta itseään koskevia laboratoriotuloksia tai saada 
tulkintaa niistä
-Ongelmat saada tietoa itseensä kohdistuvista toimenpiteistä 
-Ongelmat saada tietoa tai vaikuttaa itseensä kohdistuviin hoitotoimenpiteisiin
-Ongelmat hoitotoimenpiteissä
-Ongelmat hoitomuodon valinnoissa
-Ongelmat kommunikoinnissa hoitohenkilöstön ja lääkärien kanssa
-Ongelmat vierasdialyysien järjestämisessä
-Ongelmat hoitopaikan järjestämisessä
-Ongelmia tavoittaa oikeaa sairaalatyöntekijää mm. sosiaalityöntekijä tai saada tarvittavaa 
apua
-Huoli päivystyksessä potilaan ja lääkärin yhteisymmärryksessä hoitojen tavoitteessa, 
henkilöstön käyttäytyminen, sekä riittävyys ja lääkärien riittävä osaaminen tunnistaa 
munuais ja maksasairauksia sairastavien potilaiden hoidossa ja tunnistamisessa.
-Huolta herättää liian pitkät kontrollivälit satelliittiyksiköiden dialyysissa käyvien potilaiden 
(3kk välein) joiden seuranta pitäisi olla tiiviimpää edellyttäen siirtolistalle pääsemisessä tai 
siinä pysymisessä. Pitkäaikaissairaana potilaiden tilanne voi muuttua nopeastikin. 
Matkustaminen lääkäriin pitkän välimatkan päästä hoidon ollessa jo muutenkin uuvuttavaa,
eikä potilaan voimavaroja pitäisi tässä tilanteessa kuluttaa matkoihin yhtään sen enempää,
kun on tarvetta.
-Ongelmana toisesta sairaanhoitopiiristä siirtyvät etenkin satelliittiyksikön potilaat kokevat 
hoidon selkeästi huonontuneen. Eivätkä he voi siihen edes vaikuttaa valinnanvapauden 
puitteissakaan. Kontrolli ja verikoevälit liian harvoin. Akuuttitilanteessa lääkärin äkillinen 
kiinnisaaminen vaikea tai ei saatavilla.
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Potilaan oikeuksien mukaan on potilaalla oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja 
sairaanhoitoon. Potilaalla on oikeus hyvään kohteluun niin, että kunnioitetaan potilaan 
ihmisarvoa,vakaumusta ja yksityisyyttä. Huomioida tulee potilaan äidinkieli, kulttuuri sekä 
yksilölliset tarpeet. Potilaalle on annettava yhdenvertaisesti terveyspalveluja, eikä potilasta
saa asettaa eriarvoiseen asemaan mm. iän,terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.  
Asuinkunta ei saa vaikuttaa hoitoon. Potilaalla on itsemääräämisoikeus, jonka mukaan 
hoidon on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa,hoidon alkaessa on oltava 
yhteisymmärrys potilaan,hänen omaisensa,huoltajansa tai muun edunvalvojansa kanssa, 
suostumus on oltava. Potilaalla on oikeus saada kaikki häntä koskeva tieto häntä 
koskevasta hoidosta, sen merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista,niiden vaikutuksista sekä 
kaikesta muusta hoitoon liittyvästä. Potilas saa tutustua häntä koskeviin/tallennettuihin 
tietoihin ja voi pyytää korjaamaan virheelliset tiedot. Hoitoa jonottavalle on ilmoitettava 
hoitoon pääsyn ajankohta. Potilaalla on oikeus saada ja hänelle on laadittava tarpeen 
mukaan hoitosuunnitelma.

On huomioitava, että potilaan oikeuksien myötä on hyvä noudattaa myös Käypä hoito- 
suosituksia, sekä aluehallinnolta saadun tiedon mukaan on nämä asiat huomioitava 
aluehallinnon hyvinvointisuunnitelman mukaan ja huomiotavaksi korostaen erityisesti  
seuraavat kohdat.

Aluehallinnon toimeenpano-ohjelman kohdat 3 ja 4
 
Vankka tietopohja ja systemaattinen tiedon hyödyntäminen: Keski-Suomen hyvinvointialueen tieto-
ja digitalisaatio- ohjelma. 

Perustelu
Digitalisaatiota tietoliikenneyhteyksiä hyödyntämällä ja hankkimalla etäyhteydet 
satelliittiyksikköihin, vuorovaikutus satelliittihoitajiin ja tiedonkulku potilaan hoidon tavoitteellisuutta 
ja päämäärää saataisiin saumattomaksi, digitaalisaatiota lisäämällä saataisiin kevennettyä myös 
potilaiden raskaiden hoitojen myötä matkustamista kontrolleihin uuvuttamatta enempää, kun se on 
tarpeellista, samalla myös säästäen yhteiskunnallisia, sekä potilaan taloudellisia varoja. 

Hyvinvoiva, osaava ja osallistuva henkilöstö: Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstöohjelma

Perustelu
Ammattitaitoinen ja sitoutuva ammattihenkilökunta osaa ottaa huomioon potilaan ja hänen 
tarpeensa, selventää hänelle mahdolliset toimenpiteet ymmärrettävästi ja selkeästi. Osaa ohjata 
potilaan oikeille tiedonpoluille. Osaa luoda rauhallisella esimerkillä ja ammattitaidolla potilaalle 
turvallisen hoitoympäristön ja sujuvuuden hoidon päämäärän tavoitteen pääsemisessä.  
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Munuais- ja maksaliitto on julkaissut valtakunnallisen elinluovutustoiminnan ohjausryhmän 
laatiman (Muma mukana laatimassa) Elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan kansallisen 
toimintasuunnitelman v.2023-2033 jota huomioimalla voidaan vaikuttaa dialyysipotilaan 
elinsiirtomahdollisuuksiin. Kokonaisvaltaisesti kaikkia näitä esitettyjä huomioiden pitäisi 
sairaala- Novan dialyysi ja elinsiirtopotilaille pystyä antamaan tarvittava hyvä hoito.

Elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan kansallinen toimintasuunnitelma 2023-2033

Munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry pyytää sairaala Novaa munuais- ja 
maksapotilaiden, sekä elinsiirtopotilaiden hoidosta vastaavan tahon lääkärien ja 
hoitohenkilöstön huomioimaan tämän kirjelmän sisällön ja antamaan siihen vastauksensa 
kirjallisena huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdistys on valmis käymään keskusteluja asioista tarpeen mukaan.

Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry ja muun yhdistyksen hallituksen 
puolesta.

Jyväskylä 16.2.2023
Tarja Al Hanan Joni Jatkonen
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja
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