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Käypä hoito-suositus: Monisairas potilas

Valtakunnallinen sosiaali-ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)

ETENE kiittää mahdollisuudesta kommentoida Käypä hoito -suositusta: Monisairas potilas.

Käypä hoito -suositus on laadittu tukemaan lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan työtä si
ten, että paras näyttöön perustuva tietoolisi helposti kaikkien saatavilla ja ettei hoidon kehittä
miseen liittyvää työtä tehtäisi moneen kertaan. Tutkimusnäytön tiivistäminen hoito-ohjeiksi pe
rinteiseen Käypä hoito -formaattiin sopivalla tavalla ei ole helppoa silloin, kun kyse on laajem
min terveyttäja hyvinvointia koskevista ongelmista. On kuitenkin hyvä, että suosituksia laadi
taan ja formaattia kehitetään, sillä potilasryhmistä, joi I la on monisyisempiäterveyttäja hyvin
vointia koskevia ongelmia, ei usein ole paljon tietoa,eikä heitä pystytä aina parhaalla mahdolli
sella tavalla auttamaan. Kun Käypä hoito-formaattia kehitetään, yksi pohdittava asia voi olla,tu
lisiko erityisesti laajempia terveysongelmia koskeviin suosituksi!n lisätä osio, jossa käsitellään 
hoitoon I i ittyviä eettisiä näkökul m ia.

Kun puhutaan monisairaasta potilaasta, potilaan ja asiakkaan näkökulman huomioon ottaminen 
on tärkeää. On hyvä pohtia miltä ihmisestä tuntuu ja kuinka hänen omakuvaansa vaikuttaa se, 
että hänet määritellään monisairaaksi potilaaksi? Jos potilas kokee saavansa terveydenhuollolta 
kielteisen leiman, se voi vaikuttaa hänen haluunsa ja kykyynsä osallistua omaan hoitoonsa. Mo- 
nisairas-nimitysvoi tiedostamatta vaikuttaa myös sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilöi
den tapaan kohdata potilasja asiakas.Terminologian vaikutus mielikuviinonkeskeinenasia, sillä 
Käypä hoito -suositustentarkoitus on auttaa paitsi sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenki
löitä, myös potilasta.

On hyvä, että suositusluonnoksessa tuodaan esiintarve suunnitella monisairaanpotilaan hoito 
yksilöllisesti. Potilaan yksilöllisen hoidon suunnittelemiseksi on välttämätöntä kartoittaa potilaan 
elämäntilanneja terveydelliset haasteet kokonaisvaltaisesti ja huomioiden myös esimerkiksi 
psyykkisentuen tarve. Suositusluonnoksessa esitettyasiakasvastaava-hoitomalli,joka toteute
taan moniammatillisessa yhteistyössä, on kannatettava ja edesauttanee sitä, että potilaan yksit
täisten sairauksien hoidosta edetään potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun 
lisäämiseensilloinkin,kun sairauksiaei voida parantaa. Suositusluonnoksessa korostuu tervey
denhuollon näkökulma, mutta on huomattava, että toisinaan laajoista terveydellisistä haasteista 
kärsivien potilaiden yksilöllisen hoidon suunnittelemiseksi ja hoidon onnistumisen varmista
miseksi voidaan tarvita myös sosiaalihuollon osaamista ja tukea.

Suositusluonnoksessa käsitellään monipuolisesti monisairaanpotilaan hoidon keinoja ja tavoit
teita, mutta sivulla 2 alaotsikon "Keskeiset suositukset" alla hoidon tavoitteeksi on kirjattu vain 
tarkoituksenmukainen lääkehoito. Tavoitetta olisi hyvä laajentaa vastaamaan koko suositusluon
noksen sisältöä.
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Suositusluonnoksessa todetaan, että monisairaat potilaat käyttävät usein useita eri lääkevalmis
teita. Lääkityksen kokonaisuuden sekä eri lääkevalmisteiden mahdollisten yhteisvaikutusten kar
toittaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että potilas saa tarvitsemansa lääkkeet, mutta 
ettei lääkityksellä aiheuteta haittaa.

Käypä hoito -suositukset ovat vakiinnuttaneet asemansa lääkäreiden ja muun hoitohenkilökun
nan merkittävänä apuna käytännön hoitotyössä. Suosituksilla on käytännössä kuitenkin vaiku
tusta myös päätöksentekoon ja terveydenhuollon toiminnan suunnittelemiseen. Käypä hoito - 
formaattia kehitettäessä pohdittavaksi voi tulla,tulisiko suositukseen lisätä selkeämminasian- 
tuntijanäkemys siitä, mihin suuntaan potilaiden hoitoa tulisi kehittää ja mistä vielä tarvitaan lisää 
tietoa. Esimerkiksi monisairaita potilaita koskevan suosituksen osalta on huomattava, että vaikka 
jokaisen monisairaan potilaan hoito on itsessään tärkeä asia, monisairaan potilaan kriteerit täyt
täviä potilaita on paljon, joi loin kyseessä on myös yhteiskunnallisesti ja terveydenhuollon suun
nittelemisen kannalta merkittävä kokonaisuus.


