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Juhani Seppälä

PÄÄTÖKSENTEON PERUSARVOT TERVEYDENHUOLLOSSA
•
•

•

Lähtökohtana perus tus laillis et oikeudet
• yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Potilaan (avuntarvits ijan) oikeudet
• oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun (ihmisarvo)
• oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon
niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat käytettävissä
Kiireellisen hoidon turvaaminen

KIIREELLISEN HOIDON PERIAATTEET
•
•
•
•
•

Kiireellis en hoidon turvaaminen on kaikkien perus tus laillinen oikeus
Kiireellis en tarpeen ilmeneminen ei kats o AIKAA, PAIKKAA EIKÄ TILANNETTA!!!
Ei mahdollis ta valita terveydenhuollon päivys tys pis tettä eikä ens ihoidon
palvelujär jes telmää
Äkillinen terveydellinen hätätilanne ”alis taa” avuntarvits ijan täys in ”tar jolla” olevan
avun piiriin
Ihmisen terveyteen ja turvaan kohdistuviin hätätilanteisiin terveydenhuollon tulee
varautua

Kiireellisen hoidon mahdollistaminen terveydenhuollossa; HÄKE päivystäjä
päätöksen tekijänä
•
•
•
•

RATKAISU TULKINNAN KAUTTA
Subjektiivisuus ja eettisyys
Koulutus, kokemus ja toimintaohjeet
Käytettävissä olevat resurssit

KUN PELKKÄ KIIREELLISYYDEN ARVIOINTI EI RIITÄ PÄÄTÖKSEN
PERUSTAKSI?
•
•
•
•
•

Kun kiireellis en hoidon tarve määritetty; miten muun
avun tarve arvioid aan?
Hätäkes kus as etus velvoittaa
- ”ilmoituksen perusteella arvioida tilanteen edellyttämät käytettävissä olevat
voimavarat
Terveydenhuolto ”antaa” ne voimavarat, jotk a HÄKE- päivys täjällä on käytettävissä
Voimavarojen käytöstä päättää HÄKE-päivystäjä
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MITEN TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ, KUN SAATU INF ORM AATI O ”OH J AA VÄÄ RIN”?
•
•
•
•

Kenen vastuulla on hätäilmoituksen sisällön
todenmukaisuus?
- avuntarvitsijan/hälyttäjän tietoinen tilanteen peittely saattaa viivästyttää tai estää
kiireellisen avun saannin
Onko intuiti o päätöks enteon par as ohjaaja
- jos vähäinenkin epäilys hätätilanteesta, tulee toimia niin kuin hätätilanne edellyttää
Arviointivirhe saattaa käydä ”parhaista parhaimmalle”

HÄKE-PÄIVYSTÄJÄN AMMATTIKOMPETENSSI OHJAA
PÄÄTÖKSENTEKOA!!!
• Avuntarvits ijaan tulee s uhtautua niin kuin SOS TER-s äädöks et edellyttävät
…s ubjektiivis uus !!!
• HÄKE-päivys täjän ammattik ompetenss i ohjaa!!!
Ø Kuuntele (poimi avainsanoja)
Ø Kys ele (hyödynnä avainsanoja aktiivisest i)
Ø Käs itteellis tä (hahmota kokonaisuus)
Ø Prioris oi (sosiaalinen vs. fyysinen hätätilanne)
Ø Aktivoi (hälytä vastuuviranomainen)
Ø Seuraa (SOS TER-pa lve lujärjeste lmän toimintava lmiuden ylläpito)
DYNAAMINEN, NOPEA PROSESSI

AMMATTIKOMPETENSSIN TÄRKEÄT OSA-ALUEET
•
•
•
•

Yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ammattiryhmä
Tietäminen
- teoreettisen tietoperustan laaja-ala inen hallinta
Os aaminen
- tiedon ”muokkaaminen/soveltaminen käytännön osaamiseksi
- hätäilmoituksen muokkaaminen synteesiksi = viranomaistehtäväksi
Ymmärtäminen
- subjektiivisuus käsitteen ymmärtäminen (vs. samaistuminen)
- päätöksenteon merkitys yksilötasolla
- päätöksenteon merkitys alueellisesti / yhteiskunnallisesti

Moniviranomaistehtävä, hätäkeskuspäivystäjän päätöksenteon vaativin osaalue
•
•
•
•
•

sairaanku ljetus, ensihoito
poliis i
pelastustoimi
terveydenhuolto
sosiaalitoimi
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