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Puõʒʒi vuõiggâdvuõđ

PUÕCCJEST LIJ VUÕIGGÂDVUÕTT vuäǯǯad šiõǥǥ tiõrvâsvuõđ- da
puõʒʒihåiddmõõžž. Puõʒʒi ooumažäärv, väimmjuurd da privatvuõđ âlgg ciʹsttjed.
Tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid feʹrttai uʹvdded õõut-tääʹsseld nuʹtt, što oummid jeäʹt
pijju jeeʹres ärvvsaž sâjja ââʹjj, tiõrvâsvuõttvueʹjj, lääʹmesvuõđ leʹbe jälstempääiʹǩ
vuâđain.

VÄÄŽNMÕS PÄÄIʹǨ
Puõʒʒi âlgg håiddad õhttsaž fiʹttjõõzzâst suin. Dåhttar feʹrttai maainstet
puõccja suu panntiõrvâsvuõđâst, vaʹlljeemnalla åårrai hååidain da tõõi mieʹldd
pue´tti vueiʹtlvaž häiʹttvaaiktõõzzin nuʹtt, što puõcci fiʹttai, mâʹst lij kõõččmõš.
Puõccja feʹrttai iʹlmmted äiʹǧǧ, kuäʹss son peäss hoiddu. Jõs äiʹǧǧ mottai,
muttâz mäinn da ođđ äiʹǧǧ feʹrttai iʹlmmted puõccja tâʹlles.
Puõcci vuäitt tiõttum raaji seʹst vaʹlljeed håiddpääiʹǩes.
Puõccjest lij vuõiggâdvuõtt vueiʹnned puõcciteâđeez. Ǩeʹlddem vuâđđan
vuäitt leeʹd, što teâđai lookkmõõžžâst vuäitt šõddâd tuõttsõs vaarr puõʒʒi
tiõrvâsvuõʹtte leʹbe hoiddu leʹbe ǩeän-ne jeeʹres vuõiggâdvuõʹtte.
Puõcciteâđ lie čårroummin peeitast ââʹnnem vuâlaž teâđ. Teâđaid ij vuäǯǯ
uʹvdded ni ǩeäzz, ij ni roodnairuåđid, jõs puõcci ij uuʹd tõõzz miâsttmõõžž.
Hoiddu toođvateʹmes vuäitt saǥstõõllâd suu håiddam ämmatneeʹǩǩin,
tuejjeed mušttʼtõõzz håiddpääiʹǩ tiõrvâsvuõđhuõlâst vaʹstteei jååʹđteeja
leʹbe

kuâddõõttmõõžž

vuʹvddvaaldšemveʹrǧǧnekka

leʹbe

sosiaal-

da

tiõrvâsvuõttvuuʹd lååʹpp- da vuåppamveʹrǧǧnekka (Valvira).
Tiõrvâsvuõđhuõl tuåimmjuâkksin feʹrttai leeʹd puõcciäʹššooumaž, koon
vuäʹpstõõzzid leʹbe vuäʹppõõzzid puõcci vuäitt raukkâd, teʹl ko son lij
toođvateʹmes håiddmõʹšše leʹbe oummunalla âânnmõʹšše
Puõccipååʹmhest vuäitt ooccâd koʹrvvõõzz Puõcciååsktõskõõskõõzzâst.
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Ǩirrsallaš da ǩirrsateʹmes håidd
PUÕCCJEST LIJ VUÕIGGÂDVUÕTT piâssâd ǩirrsaž hoiddu sõõrǥab, taarb mieʹldd
peiʹvvrõõttâmpuõccjen. Ǩirrsateʹmes hoiddu lie šiõttuum jäänmõs äiʹǧǧkõõsk.
Hospitaal leʹbe tiõrvâsvuõttkõõskõõzz spesiaalpuõccihoiddu piâssmõš õõlǥat
dåhttar leʹbe pääʹnndåhttar vuõlttõõzz.
VUÂĐĐTIÕRVÂSVUÕTTHUÕL JÄÄNMÕS ÄIʹǦǦKÕÕSK
Tiõrvâsvuõttkõõskõʹsse âlgg vuäǯǯad arggpeeiʹvi veʹrǧǧäiʹǧǧen teʹlfonõhttvuõtt
tâʹlles.
Hååid tarbb âlgg ärvvtõõllâd mââimõõzzâst kuälmad peeiʹv, ko puõcci lij
välddam õhttvuõđ, ij-ǥa hååid taarb leäkku vuäittam ärvvtõõllâd juʹn såittam
poodd teʹlfoonâst. Hååid taarb vuäitt ärvvtõõllâd še jeeʹres tiõrvâsvuõđhuõl
ämmatneǩ ko dåhttar.
Hååid šâdd jäʹrjsted vääiv õudldem ääiʹjest da mââimõõzzâst koolm mannu
seʹst hååid taarb ärvvtõõllmõõžžâst. Njääʹlm tiõrvâsvuõđhuõʹlle âlgg piâssâd
koolm mannu seʹst, leša teʹl ko vuâđđan lij nåkam vuâđđuum mäinn, hååid
vuäitt cõõjjâd jäänmõsân kuuđ mannu ǩeäčča.

SPESIAALPUÕCCIHÅÅID JÄÄNMÕS ÄIʹǦǦKÕÕSK
Hååid

taarb

ärvvtõõllmõš

âlgg

äʹlǧǧed

koolm

neäʹttel

seʹst

vuõlttõõzz vuäǯǯmõõžžâst. Hååid tarbb ärvvtõõlât vuõlttõõzz vuâđain
leʹbe

lââʹsstuʹtǩǩummšin.

Ärvvtõõllmõõžžâst

ouʹdde

pue´tti

vääžnai

lââʹsstuʹtǩǩummuž leʹbe spesiaaldåhttar ärvvtõõllmõš âlgg tuejjeed koolm
mannu seʹst vuõlttõõzz vuäǯǯmõõžžâst.
Taarbliʹžžen ärvvtõllum hååid šâdd altteed vääiv õudldem ääiʹjest da
mââimõssân kuuđ määnpââʹj seʹst hååid taarb tuõttmest.
Päärnai
ärvvtõõllâd

da

nuõri

kuuđ

miõltiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin

neäʹttel

seʹst

vuõlttõõzz

håiddtarbb

vuäǯǯmõõžžâst.

âlgg
Vuâlla

23-âkksai miõltiõrvâsvuõttprobleeʹmivuiʹm muõkkšõõvvi âʹlǧǧe piâssâd hoiddu
mââimõssân koolm neäʹttel seʹst håiddtaarb tuõttmõõžžâst
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HÅIDDPÄÄIʹǨ VAʹLLJUMMUŠ
ǨIRRSATEʹMES HÅÅIDAST
Tiõrvâsvuõđhuõll-lääʹjj mieʹldd puõcci vuäitt jiõčč
vaʹlljeed håiddpääiʹǩes tiõttum rääʹjtõõzzin
Puõcci vuäitt vaʹlljeed, koon jiiʹjjes kååʹdd tiõrvâsvuõttpääiʹǩest son haaʹlad
vuäǯǯad hååid. Son vuäitt še haaʹleeʹn vaʹlljeed håiddpäiʹǩǩen jeeʹres ko
jiiʹjjes kååʹdd tiõrvâsvuõttkõõskõõzz. Puõcci iʹlmmat ääʹššest ǩeeʹrjlânji
jiiʹjjes kååʹdd da vaʹlljuum kååʹdd tiõrvâsvuõttkõõskõʹsse. Hoiddu peäss
vaʹlljuum tiõrvâsvuõttkõõskõʹsse leʹbe vaʹlljuum tiõrvâsvuõtthåiddampäikka
mââimõssân koolm neäʹttel seʹst iʹlmmtõõzzâst. Vaʹlljeed vuäitt seämma
äigga tåʹlǩ õõut tiõrvâsvuõttkõõskõõzz leʹbe õõut tiõrvâsvuõtthåiddampääiʹǩ.
Vaʹlljummuš

ij

vueiʹt

kuõskkâd

škooul-

leʹbe

mättʼtõõttâmpääiʹǩ

tiõrvâsvuõtthuõllmõõžž ij-ka kuʹǩesäiggsaž stroiʹttelhååid. Ođđ vaʹlljõõzz
vuäitt tueʹjjeed ââʹldmõssân eeʹjj seʹst.
Jõs ooumaž jäälast põõššinalla leʹbe kuuʹǩǩab ääiʹj dommkååʹddes
åålǥbeäʹlnn, suʹst lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad jiiʹjjes kååʹddest
tuejjuum håiddplaan meâldlaž hååid še jälstempäiʹǩǩ-kååʹddes
tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst hååidast vaʹstteei t tiõrvâsvuõttkõõskõõzz mottjeǩani.
Spesiaalpuõccihååid uʹvddi õõlmâs hospitaal vuäitt vaʹlljeed õhttsažtuâjast
vuõltteei dåhttrin.

3

Puõcciäʹššǩiiʹrji da teâđai ouddmõš
PUÕCCIÄʹŠŠǨIIʹRJID âlgg piijjâd pââjas puk puõʒʒi kõõvmeäʹrtõõllmõõžž
da hååid diõtt vääžnai teâđ di håiddtuʹmstõõǥǥ. Še saǥstõõllmõõžžin, koid
puõcci leʹbe suu ruåđ lie âânnam, raajât meârkkmõõžžid.
Puõccjest lij vuõiggâdvuõtt lookkâd jiiʹjjes puõcciäʹššǩiiʹrjid da vuäǯǯad vuõiǥeed
tõʹst åårrai võõʹjjid. Dåhttar vuäitt ǩeʹldded vuõiggâdvuõđ vuäǯǯad tiõttum
puõcciteâđaid teʹl, jõs suʹst lij vuâđđuum mäinn juʹrdded, što teâđai lookkmõš
vuäitči šõõddted tuõttsõs vaar puõʒʒi tiõrvâsvuõʹtte leʹbe hoiddu leʹbe ǩeän-ne
jeärraz vuõiggâdvuõđid. Puõcci vuäitt raukkâd puõcciäʹššǩiiʹrjines leʹddi vââǥǥ
teevvmõõžž. Ǩeeʹrjeemäiʹǧǧen vuõiggsen õnnum teâđaid da ärvvtõõllmõõžžid
ij kuuitâǥ vuäǯǯ muʹtted. Puõcciäʹššǩeeʹrj lie peeitast ââʹnnem vuâlaž, ij-ka tõin
vuäǯǯ uʹvdded teâđaid čårroummid, ni roodnairuåđid, puõʒʒi ǩeerjlaž lååʹvtaa.
Mokkstõssân lie tiõttum jeeʹrab lääʹjjest šiõttuum vueʹjj.
Håiddpääiʹǩest

jeärrsin

ko

puõʒʒi

håiddma

leʹbe

tõõzz

kuulli

tuâjaid

vuässõõttjin ij leäkku vuõiggâdvuõtt lookkâd puõcciäʹššǩiiʹrjid. Tiõrvâsvuõđhuõl
vuåppâmveʹrǧǧneeʹǩǩin lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad puõcciäʹššǩiiʹrjid âânnmõʹšše,
håʹt mâka kuâddõõttmõõžž čiõlggeem diõtt.
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Õhttsaž fiʹttjõs da jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõtt
HÅIDDRÄʹTǨǨUMMŠID

ÂLGG

TUEJJEED

ÕHTTSAŽ

FIʹTTJÕÕZZÂST puõccjin. Tõt õudldâstt, što dåhttar oudd puõccja fiʹttjemnalla åårrai teâđaid suu panntiõrvâsvuõđâst, hååid
vaʹlljummšin, hååid vaaiktõõzzin da hååid kuõskki riiskin.
Jõs puõcci ǩeâlddââtt mõõn-ne hååidast leʹbe håiddtuåimast, teʹl põõrǥât suåppad
jeeʹres taalkâstiõđlanji vuâđđuum håiddamnääʹlest, koon puõcci meästt. Puõccjest
ij leäkku vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad mõõn täättas haaʹleeʹmmes hååid. Puõccjest lij
vuõiggâdvuõtt ǩeâlddõõttâd hååidast, håʹt tõt vuäitči viikkâd suu pråppummša.
Jõs puõcci ij tiõrvâsvuõttvueʹjjes diõtt vueiʹt tuʹmmjed håidstes, dåhttar
ǩiččlââtt ouddâl vääžnai håiddtuʹmmstõõǥǥ tuejjummuž čiõlggeed puõʒʒi täätt
saaǥǥstõõleeʹl lääǥǥlaž eʹtǩǩeeʹjin, âʹlddruåđin leʹbe jeeʹres âlddlõs oummines. Jõs
täʹst peäggtum ruåđ lie jeeʹresmiõllsa hååidast, dåhttar tuejjad håiddtuʹmmstõõǥǥ
tõn mieʹldd, mõõn ǩeäčč puõccja pueʹrmõssân. Jõs puõcci lij tuejjääm håiddtäätt,
tõt âlgg jääʹǩǩted, håʹt roodnairuåđ leʹčče jeeʹres miõlâst. Dåhttar saǥstââll kuuitâǥ
roodnairuåđivuiʹm puõʒʒi vueʹjj da hååid pirr, teʹl ko puõcci ij leäkku tõn ǩeâlddam.
Ǩirrsaž šõddmõõžžin, õuddmiârkkân päärtain, dåhttar reâmm tuåimid puõʒʒi jiõgg peälštem diõtt, håʹt
puõʒʒi täätt leʹbe roodnairuåđi miâsttmõõžž jeäʹt
põsttu čiõlggeed. Puõccja ij kuuitâǥ vuäǯǯ uʹvdded
nåkam hååid, kååʹtt lij vuâstta suu tuejjeem håiddtäätt.
Teʹl õudldõssân lij, što håiddtäättast lij ââʹnnemnalla
snäätnai teâtt.
Jos vueʹllâkksaž puõcci ââʹjjes da šõddâmtääʹzzes vuâđain pâstt tuʹmmjed
hååidast, suu šâdd håiddad õhttsaž fiʹttjõõzzâst suin. Näkam vueʹjjest dåhttar ij
vuäǯǯ mainsted puõcciteâđaid peâmmjid leʹbe puõcci jeeʹres lääǥǥlaž eʹtǩǩeeja,
jos puõcci tõn ǩeâldd.
Puõʒʒi šõddâmtääʹzz ärvvtââll tiõrvâsvuõđhuõl ämmatneǩ. Jõs vueʹllâkksaž
ij pââʹst tuʹmmjed hååidast, suu âlgg håiddad õhttsaž fiʹttjõõzzâst peâmmjin.
Peâmmai ij vueiʹt ǩeʹldded vueʹllâkksa hååid, koon son vieʹltǩani taarbaš.
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Håidd jieʹllem loppääiʹjest
KO PUÕƷƷI PANNTIÕRVÂSVUÕʹTTE ij leäkku teänab pueʹreei håidd, suʹnne
uuʹdet šiõǥǥ vuâđđhååid da suu oudldõõzzid hiâlpeet puki vueiʹtlvaž neävvaivuiʹm.
Ođđ tuʹtǩǩummšin tääuʹjmõsân ǩeässõõđât da puõcci hååidat nuʹtt, što suu
loppjieʹllem šlaajj leʹčči vuäittmõõžži mieʹldd pueʹrr.
Dåhttar vuäitt tuejjeed puârrneǩani puõcci, jieʹllmes loppääiʹj jieʹlli puõʒʒi hååidast
tuʹmstõõǥǥ, što puõcci jeäʹt jeälltuku, jõs suu čâđđam tuåimmjummuš åårast da
vuõiŋŋnjõs jâskk (nuʹtt sarnnum DNR-tuʹmmstõk, eŋgglõsǩiõʹlle Do Not Resuscitate–tuʹmmstõk). DNR-tuʹmmstõõǥǥ täävtõssân lij veäʹltted lââʹzzteʹmmen puõʒʒi
muõkkšõõvvmõõžžid jeälltem- leʹbe jeeʹres viõkksõs tuåimivuiʹm vueʹjjest, koʹst
täk tuåim jie teänab kuuʹǩǩed väʹǯǯlõs vuâđđpanntiõrvâsvuõđi diõtt puõʒʒi jieʹllem,
da tõin lij puõccja jeänab häiʹtt ko äuʹǩǩ.
Tuʹmmstõõǥǥ põõrǥât tuejjeed õõudǩiõʹtte, da tuʹmmstõõǥǥ tuejjääm dåhttar peejj pââjas ääʹšš pirr tuejjuum tuʹmmstõõǥǥid puõcciäʹššǩerjja. Tuʹmmstõõǥǥâst
âlgg saǥstõõllâd puõccjin, jõs suu tiõrvâsvuõttvueʹǩǩ tõn sååvaš, da miõlstes
še roodnairuåđivuiʹm, teʹl ko puõcci ij tõn ǩeeʹld. Jõs puõʒʒi tiõrvâsvuõttvueʹǩǩ ij
sååvaš saǥstõõllmõõžž, ääʹššest saǥstõõlât roodnairuåđivuiʹm. Saǥstõõllmõõžžid
piijât pââjas puõcciäʹššǩerjja. Mââimõõzzâst dåhttar tuʹmmai puõʒʒi taalkâstiõđlaž
hååidast tõn mieʹldd, mõõn son ǩeäčč leeʹd puõccja pueʹrmõssân.
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Toođvateʹmesvuõtt håiddmõʹšše leʹbe
oummunalla âânnmõʹšše
DÅHTTRI DA HÅIDDTUÂJJLAŽKÅÅʹDD ÕÕLǤTÕS lij vaʹstteed puõʒʒi da puõʒʒi
miâsttmõõžžin suu roodnairuåđ kõõččmõõžžid da čiõlǥeed aaʹššid nuʹtt, štõ kõõčči
fiʹttai vaʹsttõõzzid. Probleeʹmid cõõggât pueʹrmõsân kõõjjeeʹl da maainsteeʹl.
Jõs puõcci leʹbe roodnairuåđ kuuitâǥ tåʹbdde, što håidd leʹbe âânnmõš lij leämmaž
hueʹnn leʹbe pannvueʹǩǩsõs, leʹbe hoiddu ij leäkku piâssâm mieʹrrääiʹjest, puõcci
ââʹnnmest lie täk lääʹjjest meäʹrtõllum neävv:

Ǩeerjlaž muuštʼtõs håiddpäikka

Håiddpäikka tuejjuum muuštʼtõs lij täujja – mâŋŋa hoiʹddjeei ämmatniiʹǩǩivuiʹm
saǥstõõllmõõžž -

jåʹttlumus neävv vuäǯǯad čiõlǥtõs hååidast tobddum

pannääʹššmeâldlažvuõđâst. Muuštʼtõõzz tuejjeet håiddpääiʹǩ tiõrvâsvuõtthuõl
vaʹstteei jååʹđteeja. Håiddpaaiʹǩin lie muuštʼtõõzz raajjâm vääras täujja vaalmâš
lomaakk, leša muuštʼtõõzz vuäitt tuejjeed luõvâld ǩeeʹrjteeʹl.
Jååʹđteeʹjest âlgg čiõlggeed äʹšš tuâjjlaivuiʹm da uʹvdded muuštʼtõõzz tuejjeeja
ǩeerjlaž čiõlǥtõõzz toolkvaž mieʹrrääiʹj seʹst. Vasttõõzzâst âlgg pueʹtted õlmmsa,
mõõnnallšem tuåimid muuštʼtõs vueiʹtlvânji veekk.
Jõs muuštʼtõʹsse vuåǯǯum vasttõʹsse ij leäkku
toođvaž, ääʹššest vuäitt tuejjeed kuâddõõttmõõžž
vuʹvddvaaldšemveʹrǧǧnekka

leʹbe

Valvira

beälla. Puõcciäʹššooumaž veäʹǩǩat taarbšeʹmmen
muuštʼtõõzz leʹbe kuâddõõttmõõžž raajjmõõžžâst.

7

Kuâddõõttmõš vuʹvddvaaldšemveʹrǧǧnekka leʹbe
Valvira beälla

Kuâddõõttmõõžž

vuäitt

tuejjeed

håʹt

ij

ni

leʹčči

tuejjääm

muuštʼtõõzz

håiddpäikka. Kuâddõõttmõš tuejjeet Valvira beälla teʹl, jõs lij käddmõš tõʹst, što
lij šõddâm håiddamvââʹǩǩ, koon ǩeeʹjjest lij šõddâm puõcci jäämmʼmõš leʹbe
tuõttsõs da põõšši lammšõõvvmõš. Jeeʹres šõddmõõžžin kuâddõõttmõš tuejjeet
vuʹvddvaaldšemveʹrǧǧnekka.
Vuʹvddvaaldšemstrooiʹtel da Valvira vuäiʹtte seʹrdded kuâddõõttmõõžž tõn
håiddpäikka, koʹst håidd lij šõddâm, čiõlǥtemnalla ǩeerjlaž muuštʼtõssân.
Ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõš muuštʼtõssân lij vuõss-sâjjsaž toođvateʹmesvuõđ čiõlǥtem
mõõntõõllmõš. Vuåppamveʹrǧǧneeʹǩǩ jie jeeʹrab määintaa tuʹtǩǩed pâʹjjel kuõiʹt
eeʹjj tuâkksaž ääʹššest tuejjuum kuõddčummuž.
Kuâddõõttmõõžž veäkka ij vueiʹt muʹtted dåhttar tuejjeem håiddtuʹmstõõǥǥ, ij-ka
tõn veäkka vuäǯǯ koʹrvvõõzz vueiʹtlvaž håiddamvââʹjjest.

Puõcci- da taalkâspååʹmh koʹrvvummuš

Puõccipååʹmhest vuäitt ooccâd koʹrvvõõzz Puõcciååsktõskõõskõõzzâst. Pukid
tiõrvâsvuõđ- da puõccihååid õhttvuõđâst šõddâm pann-nallšem šõddmõõžžid
jeäʹt koʹrvvuku, peʹce tåʹlǩ tõid ooumažpååʹmhid, kook teuʹdde puõccipååʹmhlääʹjj
meâldlaž oudldõõzzid.
Talkkâz šõõddtem kroota šõddi häiʹttvaaiktõõzzin vuäitt ooccâd koʹrvvõõzz Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö beäʹlnn.
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Lââʹssteâđ puõʒʒi vuõiggâdvuõđi pirr
PUÕƷƷI VUÕIGGÂDVUÕĐID KUÕSKKI ÄÄʹŠŠ LIE JM. TÄIN LAAʹJJIN
Lääʹddjânnam vuâđđlääʹǩǩ (731/1999)
Lääʹǩǩ puõʒʒi sââʹjest da vuõiggâdvuõđin (785/1992)
Tiõrvâsvuõđhuõll-lääʹǩǩ (1326/2010)
Miõlltiõrvâsvuõttlääʹǩǩ (1116/1990)
Puõccipååʹmhlääʹǩǩ (585/1986)

KUÂDDÕÕTTMÕÕŽŽID TUEJJEET ǨEEʹRJLÂNJI
VUʹVDDVAALDŠEMVEʹRǦǦNEKKA LEʹBE VALVIRA ǨEEʹRJEEMPÄIKKA
www.avi.fi					
www.valvira.fi
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