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Proff an palsta

Uhkien hallintaa

L
intuinfl uenssa lienee talven ja kevään vilk-

kain terveydenhoitoväkeä puhuttava ai-

he. Toistaiseksi lintujen H5N1- virus ei ole 

muuntunut ihmisestä toiseen leviävään muotoon. 

Maamme terveysviranomaiset ovat olleet aktiivi-

sia ja pandemiatyöryhmän valmiussuunnitelmat 

tämän pahimman mahdollisuuden varalta julkais-

tiin juuri äskettäin. Asiallinen tieto vakavastakin 

asiasta on ollut omiaan rauhoittamaan kansalais-

ten mielialoja eikä paniikinomaisia reaktioita ole 

liiemmin esiintynyt.

Jatkuvasti varpaillaan

Terveydenhuollon pitää kuitenkin olla jatkuvas-

ti varpaillaan. Tämän hyödyllisyydestä, tosin pie-

nemmässä mittakaavassa, voidaan esimerkkei-

nä mainita viime vuosien paikalliset suuronnet-

tomuustilanteet, jotka terveydenhuoltomme, kii-

tos valmiussuunnitelmien, hoiti erinomaisesti. In-

fl uenssapandemian mahdollisesti syntyessä on 

kyse valtakunnallisesta ja globaalisesta haastees-

ta, joka suuressa määrin tulisi koskettamaan myös 

meidän spesialiteettiamme. Tehohoitopaikkojen ja 

ventilaattoreiden tarve ylittäisi resurssit ja terveys-

palvelut jouduttaisiin järjestelemään hetkellises-

ti uudelleen. Aika näyttää tuleeko pandemia ja jos 

tulee niin milloin ja missä laajuudessa.

Samaa ei voi sanoa poliitikoista

Jos mahdollisen pandemian varautumissuunni-
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telmat näyttävät olevan kutakuinkin mallillaan, 

niin samaa ei voi sanoa poliitikkojen puuhaste-

luista kunta- ja palvelurakenneuudistuksen suh-

teen. Asia on lääkärikuntaa kiinnostava, koska se 

vaikuttaa myös terveyspalvelujen järjestämiseen ja 

rahoitukseen. Erikoissairaanhoidon kohdalta vä-

estöpohjaltaan suuret ratkaisumallit, ns. piirimal-

li tai aluekuntamalli, näyttäisivät palveluverkoston 

tehokkuuden parantamisen kannalta paremmilta 

ratkaisuilta kuin peruskuntamalli. Hanke on mo-

nisäikeinen ja vaikea. Saapa nähdä, syntyykö asias-

ta esitystä hallitukselle vielä ennen kesää vai hau-

dataanko uudistus jälleen kerran.

Kestoratkaisuja jonoihin?

Viime syksynä epäiltiin kovasti hoitotakuun to-

teutumista. Epäilyt ovat osoittautuneet osin ai-

heettomiksi. Jonoja on varsinkin Kuopion yli-

opistosairaalan piirissä saatu ansiokkaasti pu-

rettua. Suurelta osin tämä on tapahtunut osto-

palveluiden ja lisätöiden avulla. Yli kuuden kuu-

kauden leikkausjonossa on KYS:n alueella enää 

n. 400 potilasta, kun vastaava luku viime vuon-

na oli n. 6000. On selvää, että jatkuvat lisätyöt ei-

vät ole kestävä ratkaisu jonojen purkuun. Sai-

raalan johto on myös tämän oivaltanut ja ryhty-

nyt toimiin työolosuhteiden parantamiseksi. 

Hyvää kevään jatkoa!




