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Potilaan oikeudet
Potilaan oikeudet: Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa.
Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita
on annettava yhdenvertaisesti niin, että ihmisiä ei aseteta ilman hyväksyttävää
perustetta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden tai asuinpaikan
perusteella.
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Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lääkärin on
kerrottava potilaalle hänen sairaudestaan, hoitovaihtoehdoista ja niiden mahdollisista haittavaikutuksista niin, että potilas ymmärtää, mistä on kyse.
Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu,
muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle välittömästi.
Potilas voi tietyissä rajoissa valita hoitopaikkansa.
Potilaalla on oikeus nähdä potilastietonsa. Epäämisperusteena voi olla, että
tietojen lukemisesta voisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.
Potilastiedot ovat sivullisilta salassa pidettäviä. Tietoja ei saa pääsääntöisesti
antaa omaisillekaan ilman potilaan suostumusta.
Hoitoon tyytymätön voi keskustella häntä hoitaneen ammattihenkilön kanssa,
tehdä muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai
kantelun aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira).
Terveydenhuollon toimintayksiköissä pitää olla potilasasiamies, jonka ohjausta
tai neuvoja potilas voi pyytää, jos hän on tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa.

Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Tyytymättömyys hoitoon
Lääkärien ja hoitohenkilökunnan velvollisuus on vastata potilaan ja potilaan
suostumuksella hänen omaisensa kysymyksiin ja selittää asiat niin, että kysyjä
ymmärtää vastauksen. Ongelmat ehkäistään parhaiten kysymällä ja keskustelemalla.
Jos potilas tai omainen kuitenkin kokee, että hoito tai kohtelu on ollut huonoa tai
epäasianmukaista, potilaan käytettävissä on seuraavat keinot:
1) Kirjallinen muistutus hoitopaikkaan. Jos annettu vastaus ei tyydytä, asiasta voi tehdä
kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa
muistutuksen tai kantelun tekemisessä.
2) Kantelu suoraan aluehallintovirastoon tai Valviralle
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Foibos Klinikan potilasasiamies
Pia Tiainen-Suominen, sairaanhoitaja
Puh. 040 5119 6955
Sähköposti: tiainenpia@luukku.fi

Potilasasiamiehen tehtävät
•

Neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

•

Avustaa tarvittaessa potilasta muistutuksen tekemisessä sekä neuvoa potilasta
tarvittaessa muiden oikeusturva- ja vahingonkorvausasioiden vireillepanossa.

•

Tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia muutoinkin potilaan oikeuksien
edistämiseksi.
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