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Toukokuinen terveydenhuoltolain
muutos - keväistä lupausta
Kirkas aamuaurinko pakottaa pujottamaan aurinkolasit silmille ja kesäpöly tarttuu kenkien kärkiin junaa odotellessa. Keväinen kirkkaus antaa lupauksen kesästä ja lomasta!
Odotukset ovat korkealla myös uuden terveydenhuoltolain suhteen. Toukokuun ensimmäisenä päivänä voimaan astuneessa terveydenhuoltolaissa säädetään terveydenhuollon toiminnoista ja tehtävistä sekä terveyspalvelujen sisällöistä. Terveydenhuollon rakenteita koskevat säännökset jäivät ennalleen kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin. Mitä tämä tarkoittaa
ihotautia sairastavalle? Saako hän parempaa, nopeampaa tai laadukkaampaa palvelua?
Terveydenhuoltolaki lisää mahdollisuuksia valita terveydenhuollon palveluja. Oman kuntansa alueella voi valita sen terveyskeskuksen, jota haluaa käyttää. Valinta tulee suorittaa vuodeksi kerrallaan. Terveyskeskuksen voi valita vapaasti koko Suomen alueelta vuonna 2014.
Lakimuutos lupaa, että erikoissairaanhoidon palvelut tuodaan lähemmäs potilaan
asuinpaikkakuntaa yhdistämällä samoihin yksiköihin - esimerkiksi terveyskeskuksiin - perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoidon perustason toiminta. Tarkoituksena on, että
terveyskeskusten asiakkaat voivat saada tavanomaisimpia erikoissairaanhoidon palveluja myös omasta terveyskeskuksestaan. Tämä saattaa tuoda ihotautia sairastavalle mahdollisuuden päästä erikoissairaanhoidon äärelle jo omalla terveysasemalla. Tosin tämä
lupauksen aikaan saaminen vaatii monta kuntatason päätöstä ja tukun silkkaa rahaa.
Nyt tarvitaan myös Iholiiton ja Psoriasisliiton edunvalvontaa asian toteutumiseksi!
Uuden lain tarkoituksena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa. Ajatuksena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveyspalvelujen saatavuuden parantaminen.
Lailla halutaan myös varmistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö ja asiakaskeskeisyys.
Uudistuksen yhteydessä arvioidaan myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisiä rakenteita. Erillisellä lailla mahdollistetaan määräaikainen kokeilu, jossa kunnasta
tai kuntayhtymästä muodostuva sosiaali- ja terveysalue vastaisi sosiaalipalveluista, perusterveydenhuollosta ja perustason erikoissairaanhoidosta. Tällä haetaan kokonaisvaltaista otetta sairauden hoidossa ja ennakoivaa asennetta sairauden torjunnassa. Lain
uudistuksessa painottuu voimakkaasti ihmisen vastuu itsestään ja hoitovalinnoista.
Astuessani junasta asemalle leppoisa tuuli silittää hiuksiani ja pehmeä sade hivelee poskieni ihoa. Tuntuu kuin osa kevään lupauksista olisi tullut jo todeksi. On hyvä suunnata työpäivään ajatuksen vielä viipyessä terveydenhuoltolain uudistuksen suomissa mahdollisuuksissa.
Hyvää kesää!
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