
Kuolevat kä rsivät ki p uJatu rhaa?
Täyden nyskou I utus i n nosti keh itta maä n saattohoitoa Pel lossa.
TEKSTI SANNA-KAISA F]ONC STO KUVA AR KORKALA

srsustamiseen rauhoittav n kuosein ja sävyin. Huoneeseen han-
k tt n myos vuode omaise le.

- Saattohorto on yks työn ihan mm sta puo ista, koska
s nä saan kohdata kuo evia ja he dan oma s aan rehelllsestr ja
avoimesti. En p dä ttseänio lenkaan huonona,los vä llä va kka
itken, kertoo pel ola nen sa raanhoitaja Annikki Niska, loka
osai istu Fiocan syöpähortotyökou utukseen Tamperee a.

Pellossa potilas saa saattohoitoa va innan mukaan joko
kotona ta terveyskeskuksen vuodeosastol a. Monet ha uavat
kuol la kotona. Kotisa i raa n ho ttala käy ta rk stamassa es i me rki ks
k pupumpun annoste un, ja potilas pääsee vuodeosasto le
ha utessaan milloin tahansa ohi päivystyslonon.

- Tarkoitus on, etta ihm sen vi metset vt kot olis vat
tode la hyvät e kä tarvits s k vussa ja säryssä ähteä pois,
Niska sanoo. .

uutteet kivunhoidon osaamisessa he kentävät suo-
mala sen saattohordon aatua, sanoo koulutuspää -

kkö Susanna Kiuru Sairaanhottaja iiton koulutus- ja
kustannusyht östä F ocasta. fnnakkoasenteet 1a

vanhat uskomukset h litsevät kipu aäkke den käyttöä.
Monet ääkärrt varovat ääker ippuvuutta saattoho -

dossakin. He annoste evat ääkettä turhan ma t ltsesti, jotta
annosta o isi arna varaa nostaa, Kruru sanoo.

Kiurun mie estä saattoho to ja pa ratitv nen ho to pitäisi
tunn staa nyky stä seikeämmin omaks hoitotyön osa-alueek
seen. Nyt kuolevien erityistarpeet jäävät loskus pa tsioon
perusterveydenhuo lossa.

- Kuten syntymässä rnyös kuo ennassa tarvitaan erity s-
osaamista, K uru sanoo.

län kannattaa tyoelämässä olevien täydennyskou utusta.
Peruskoulutuksessa olevat sairaanhoitalat eivät vielä

osaa kohdata hmisiä siten, että he saisivat täyden hyödyn
kou I utu ksesta.

Pohjois-Suomen Pe lossa täydennyskoulutuksesta on hyviä
kokemuksia. Perushoitaja Tuija Toimelankäymä er koistu-
m skou utus antoi kiprnän saattoho don kehtttämlseen.

Terveyskeskus haki ja sai pa kal isi ta Järlestö ltä ja seura-
kunn ta avustuks a, jotka r itt vät eril isen saattoho tohuoneen
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Oikaisu
Käsihygrenia artikkelissa (5/2IAq kerro mme, että nfek-
tiot I saävät hortokustannuks a vuositta n195-492 miljardia
euroa. Oikea luku on 195-492 mil oonaa elroa
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Linet-tuotteiden lähtökohtana on potilaan ja hoitajan e
turvallisuus,potiiaanmobilisointi,tehokasinfektioiden S

torjunta, painehaavaumien ennaltaehkäisy, Ä

suuTemman omatoimisuusasteen saavuttaminen S

sekä hoidon kustannusten vähentyminen. g
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