Vanhusten kaltoinkohtelun laitoksissa on loputtava!
Hoitokodissa asunut nainen kuoli pahoihin palovammoihin sairaalassa; Poliisi: Liittyy saunomistilanteeseen
(IS 12.7). Rannekehälytyksessä oli ollut isoja ongelmia, jonka vuoksi asukas ei päässyt halutessaan wc:hen,
silti vaippojen enimmäismäärä oli 5 kpl/vuorokaudessa. ”Joskus asukas joutuu makaamaan 15 tuntia
sängyssä yhtä mittaa, kun ei keretä auttamaan pois.” Palvelutalon asunnossa asunut, tosin palveluja
käyttämätön vanhus oli kuolleena asunnossaan kuukauden, eikä kukaan huomannut sitä.
(Oikeusasiamiehen tarkastus dnro 2394/3/14).
Miltäpä kuulostaa? Vaikuttaa lievästi sanottuna siltä, että asiat eivät ole kohdallaan vanhusten
laitoshoidossa. Olen keskustellut useiden henkilöiden kanssa omaistensa hoidosta laitoksissa.
Poikkeuksetta olen kuullut, kuinka esimerkiksi palatessaan hoitojaksolta omaishoitajan loman ajalta
vanhukset ovat nuokkuvia ja huonosti syöneitä. Pahimmillaan vanhuksia kiikutetaan tiputukseen kotiin
palatessaan nestehukan vuoksi. Tämä sen vuoksi, että joko hoitajilla ei ole ollut aikaa syöttää tai sitten
vanhus on lääkitty niin vahvasti, ettei hän ole jaksanut syödä!
Enpä haluaisi olla hoidettavana vastaavanlaisissa laitoksissa! Laajan pohjoismaisen hoitajille tehdyn
Nordcare2 -tutkimuksen (noin 1000 vastaajaa) mukaan 36 % hoitajista ei haluaisi itse olla vanhana omassa
laitoksessaan hoidettavana! Siinäpä sitä faktaa heiltä, jotka todella tietävät, mitä hoitolaitoksissa tapahtuu!
Eli joku muukin on samaa mieltä kanssani!
Hoitajamitoitukset ovat alakanttiin tai sitten jopa puutteelliset. Tarkastuksissa on todettu, että hoitajiksi
naamioidaan siivoojat, keittäjät ja hallinnon ihmiset; törkeimmillään entiset työntekijät tai jopa haamu
sellaiset! Hoitajat uupuvat ja se tuo mukanaan kaltoinkohtelua hoidettaville.
Tarkastuksia laitoksiin tekevät esimerkiksi AVI, Valvira ja oikeusasiamies. Oikeusasiamies on raporteissaan
toisinaan todennutkin, että harkitsee ”ei virka-aikana” tehtäviä tarkastuksia, joten selkeästi tarkastuksissa
on tullut ilmi vakavia puutteita. Mielestäni valvontaa pitää vielä lisätä! On paljon laadukkaitakin
hoitolaitoksia, joten en todellakaan koko järjestelmää mädäksi kutsu, mutta kyllä jokainen vilunkia pelaava
joutaa muulle alalle!
Toki voi sattua inhimillisiäkin vahinkoja ja esimerkiksi aiemmin mainitsemani liikuntakyvytön vanhus on
voinut monen harmillisen yhteensattuman vuoksi olla liian pitkään saunassa; en taustoja tunne ja olen
todella pahoillani kaikkien osapuolten vuoksi. Mutta tahdonkin herättää keskustelua, että voisimmeko
viimein tehdä jotain riittävälle hoitajamitoitukselle ja kattavalle valvonnalle? Viime vuosina hallitus on
useasti leikannut vanhustenhoidosta, enkä ymmärrä näitten tarinoiden jälkeen, kuinka kukaan niihin
leikkauksiin ylipäätään pystyy? Tämä vanhustenhoito nimittäin koskettaa lopulta meitä kaikkia; myös
hallituspuolueiden jäseniä!
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