<mediatiedote >
<s-postiviestin otsikko: Hoitotarvikejakelun ongelmat syrjäyttävät ihmisiä – miksi lain henki ei toteudu? >
TIEDOTE
27.9.2018
Vapaa julkaistavaksi
HOITOTARVIKEJAKELUN ONGELMAT SYRJÄYTTÄVÄT IHMISIÄ
Paksusuolen, peräsuolen ja virtsarakon syöpä, haavainen paksusuolen tulehdus, Crohnin tauti,
polyyppitauti, synnynnäinen epämuodostuma, suolen ja rakon hermostolliset häiriöt - avanneleikkauksin
hoidetaan monia vakavia sairauksia.
Avanneleikkauksen jälkeen huolellisella avannesidoksen käytöllä estetään eritteen ohivuodot ja niistä
aiheutuvat terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat. Avanteen onnistunut omahoito on mahdollista vain, kun
avanneleikattu saa käyttöönsä hänelle yksilöllisesti valitut ja riittävät hoitotarvikkeet. Vaikka
hoitotarvikkeiden jakelu on Suomessa turvattu lainsäädännöllä, osa kunnista rajoittaa avanneleikatuille
valittujen tuotteiden jakelua.
”Ohivuodot rajoittavat monen avanneleikatun sosiaalista elämää. On kohtuutonta, jos elämänpelastavan
toimenpiteen seurauksena jopa syrjäydytään”, Finnilcon toiminnanjohtaja Sini Nykänen toteaa.
”Pidän tärkeänä, että yksilölliset tarpeeni otetaan avannetarvikkeiden kohdalla huomioon, ja
tarvikejakelussa varaudutaan myös siihen, että joskus tarvikkeita voi mennä enemmän kuin on suunniteltu.
Hyvät hoitotarvikkeet ja toimia tarvikejakelu ovat elämänlaatuni kannalta valtavan tärkeä asia”, kertoo
avanneleikattu Jaana Kauppi.
”Hoitotarvikejakelujen epätasa-arvoisiin käytäntöihin tulee puuttua. Hyvin toimiva hoitotarvikejakelu
mahdollistaa laadukkaan omahoidon, mikä tulee yhteiskunnalle paljon edullisemmaksi kuin huonosta
hoidosta aiheutuvien ongelmien hoitaminen jälkikäteen”, Sini Nykänen muistuttaa.
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Finnilco, Avannehoitajat ja Diabetesliitto järjestävät yhteistyössä hoitotarvikeaiheisen avoimen tilaisuuden,
jossa kerrotaan hoitotarvikejakelun merkityksestä ja siitä, millaisia ongelmia jakelussa tällä hetkellä
ilmenee.
Tilaisuudessa alustavat Finnilcon toiminnanjohtaja Sini Nykänen, avannehoitaja Kirsi Kivijärvi (HUS,
Avannehoitajat), avanneleikatut Jaana Kauppi ja Sauli Suominen, vammaisoikeuksiin erikoistunut lakimies
Jukka Kumpuvuori sekä Diabetesliiton erityisasiantuntija Irene Vuorisalo.
Tilaisuudessa julkistetaan raportti Finnilcon jäsenkyselystä avanneasioihin liittyen sekä Jukka Kumpuvuoren
toimittama ohjeistus hallinto-oikeudellisten prosessien läpiviemiseen.
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