Missä mennään Varkauden
terveydenhuollossa?
Edellä esitettyyn kysymykseen
vastaaminen ei olekaan ihan helppoa, vaikka jo puolitoista vuotta
olen ollut mukana tukemassa Varkauden kaupungin ja seutukunnan
terveydenhuollon kehittämistä.
Näkökulmani edustaa kaupunkiin
muuttanutta, mutta nyt katson tilannetta ikäänkuin jo sisältäpäin.
Minun kuvani ei välttämättä ole
ihan sama kuin palvelujen käyttäjän, asiakkaan tai potilaan, joita
varten palvelujärjestelmä on olemassa ja heidän näkemyksensä tulee korostua.
Omaleimainen perinne
Terveydenhuollon toimintoja ja
kustannuksia mietittäessä törmätään usein tilanteeseen, ettei selitystä
eroille löydy väestön rakenteesta,
ikääntymisestä, sairastamisesta tai
muistakaan tavanomaisista seikoista ja silloin paikkakunnan historia
on yksi selittävä tekijä. Varkaudellakin on omaleimainen perinne.
Tehdas huolehti aikoinaan kaikesta, sitten vastuut siirtyivät kaupungille.
Varkaudessa on monipuolinen terveydenhuollon palveluvarustus ja
paikkakunnalla on panostettu mielestäni poikkeuksellisen paljon esimerkiksi terveyttä edistävään liikuntaan. Harvalla Varkauden kokoisella
paikkakunnalla on oma erikoissairaanhoidon sairaala. Varkauden
poliittiset päättäjät tekivät merkittävän ja rohkeankin päätöksen ottaessaan VASsin, Varkauden
(alue)sairaalan, osaksi kaupungin
terveystointa, kun näytti siltä, että
sairaalan palvelut osana yliopistollista sairaalaa eivät kehittyisi odotusten mukaisesti.
Kehitetään yhdessä
Varkautelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä toimivilla
terveyspalveluilla on tärkeä merkitys. Sairaalalla ja terveyskeskuksella

on merkittävä osuus, mutta kuitenkin haluaisin korostaa myös järjestöjen, yksityisten palvelujen ja jokaisen omaa osuutta hyvinvoinnin
edistämisessä.
Alustavat tiedot KuntaSuomi
2004 tutkimuksesta osoittavat, että
varkautelaiset ovat vuonna 2004 halukkaampia panostamaan terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen kuin edellisinä tutkimusvuosina 2000 ja 1996. Tämä rohkaisee,
mutta melkoisen haasteen antaa se
tieto, että terveydenhuollon palveluihin ollaan vähemmän tyytyväisiä kuin aikaisempina vuosina.
Kehittämistyö
hyvässä vauhdissa
Sairaalan ja sosiaali- ja terveystoimen hallinnollisten muutosten jälkeen olemme saaneet kehittämistyön hyvään vauhtiin:
Sairaalan leikkaus- ja tutkimusjonot on saatu pääosin purettua.
Lonkkaleikkaukseen pääsee jo 3
kuukauden kuluessa, kun aikaisemmin siihen jonotettiin vuosi tai
enemmänkin.
Terveyskeskuksen vastaanoton
hoitajien ja lääkärien työnjakoa on
alettu kehittää ja samalla tökkivään
puhelinpalveluun ollaan saamassa
apua. Vastaanottojen toimivuudessa on tietysti oleellisinta, että meillä on tarvittava määrä lääkäreitä ja
hoitajia. Olemme kärsineet lääkäripulasta, mutta syksyllä tilanne
näyttää taas valoisammalta. Kuitenkin myös työjakoa kehittämällä voidaan parantaa pavelujen saatavuutta, sillä hyvin koulutettu ammattitaitoinen hoitaja voi hoitaa monta
asiaa, mitä ennen vain lääkäri saattoi hoitaa.
Kehitämme kotisairaalaa, joka tarkoittaa sitä, että muuten hyväkuntoisen potilaan ei tarvitse olla sairaalassa, vaan hoitajat käyvät kotona antamassa esimerkiksi antibioottiruiskeen suoneen.
Työterveyshuollon palveluihin on

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Raija Puumalainen, terveyslautakunnan puheenjohtaja Matti Kemppainen ja terveysjohtaja Pekka Kuosmanen tekevät saumatonta yhteistyötä. Onnistuneen palaverin jälkeen hymy
on herkässä.
yleensä oltu tyytyväisiä, mutta niitä ei ole ollut riittävästi. Sosiaali- ja
terveysministeriö on antanut Varkauden seudulle kehittämisrahaa, että
voisimme seudullisesti rakentaa hyvin toimivan yhteisen työterveyshuollon. Tarkoittaako se vain yhteistyötä vai jopa yhteistä yksikköä, jää
selvitettäväksi.
Myös mielenterveyspalvelut yhdessä päihdehuollon kanssa on kärkihankkeitamme. Pidämme tärkeänä korkeatasoisten psykiatristen
palvelujen saatavuutta, mutta samalla haluamme korostaa matalan
kynnyksen palvelujen helpompaa
saatavuutta.

Tulevaisuus
Olemme pärjänneet hyvin kilpaillessamme kansallisesta kehittämisrahasta, ja uskonkin työmme näkyvän myös palveluissa. En uskalla
luvata palvelujen parantamista tai
lisääntymistä, mutta meidän on tehtävä lujasti töitä voidaksemme kohdata kiristyvän talouden ja muuttuvien tarpeiden vaatimukset niin,
että palvelut ovat hyvin saatavissa ja
niihin voidaan luottaa.
Seudullinen yhteistyö on tänä päivänä jo merkittävää toimintojen
kehittämisessä, mutta uskon sen

tulevan yhä tärkeämmäksi. Onko
valtiovallan palvelurakenneuudistus
tuomassa joitain merkittäviä muutoksia valtion ja kuntien vastuisiin
ja ehkä rakenteisiin on tällä hetkellä vielä iso kysymysmerkki?
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