Päihdesairaala

Hoitosopimus
Hoito ja kuntoutus A-klinikka Oy:n Päihdesairaalassa perustuvat aina vapaaehtoisuuteen ja toteutetaan
pienyhteisössä. Tavoitteemme on antaa jokaiselle turvallista, hyvää ja mahdollisimman yksilöllistä hoitoa ja
kuntoutusta. Hoitosopimuksella sitoudutaan yhteisiin periaatteisiin, jotka ovat vastuullisuus, päihteettömyys
ja väkivallattomuus.
Hoitosopimukseen kirjattuihin periaatteisiin ja sen liitteenä oleviin sääntöihin sisältyy joitakin yhteydenpidon
tai yksilön oikeuksien rajoituksia. Kaikilla rajoituksilla on hoidolliset perusteet, jotka käydään yhdessä läpi
sopimusta tehtäessä.
Hoitosopimukseen liittyvistä mahdollisista erimielisyyksistä on sopimuksen allekirjoittaneella mahdollisuus
ottaa yhteys potilasasiamieheen, tehdä valitus tai kantelu.
1. Vastuu hoidosta ja yhteisöllisyydestä
•
•
•
•

Olen vastuussa omasta hoidostani, jossa minua tukevat moniammatillinen työryhmä ja hoitoyhteisö.
Olen vastuussa mukana olevien lasteni hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
Osallistun hoitosuunnitelmassani sovittaviin toimintoihin ja pyrin omalla toiminnallani, käytökselläni ja
puheillani edistämään omaa ja muiden toipumista.
Olen osaltani vastuussa yhteisössäni toipumista edistävästä ilmapiiristä.

2. Päihteettömyys ja lääkkeiden käyttö
•

•
•
•
•

Päihteettömyys Päihdesairaalan hoitojakson aikana on edellytys toipumiselleni riippuvuudesta. Tämän
vuoksi en käytä hoitojakson, asiointivapaan tai arjenharjoittelun aikana mitään päihdyttäviä aineita. En
tuo päihteitä tai käyttövälineitä yhteisöön. Kerron myös mahdollisille vierailleni, että heiltä edellytetään
ehdotonta päihteettömyyttä vierailun aikana.
Suostun päihteettömyyteni tarkistukseen virtsa- ja verinäyttein sekä puhalluskokeiden avulla.
Suostun tavaroideni, postini ja huoneeni tarkastukseen päihteettömyyden turvaamiseksi.
Luovun päihteiden käyttöä ihannoivien toimintatapojen käytöstä (puheen, tapojen ja toiminnan tasolla).
Käytän hoitojakson, asiointivapaiden tai arjen harjoittelun aikana ainoastaan hoitavan lääkärin
määräämiä lääkkeitä. Mukanani tuomat päihdyttävät aineet, laittomat lääkkeet ja reseptit voidaan
hävittää suostumuksellani. Lähtiessäni saan mukaan tarvitsemani lääkkeet ja reseptit.

3. Väkivallattomuus
•
•

Turvallisuus, koskemattomuus ja yksilöllisyyden kunnioittaminen ovat keskeisiä asioita
päihteettömyyteen pyrittäessä.
En käytä fyysistä tai henkistä väkivaltaa. En uhkaile väkivallalla tai itseni vahingoittamisella toisia
potilaita tai henkilökuntaa.

4. Potilaan oikeudet
•

Potilaan oikeuksista on säädetty erikseen Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista sekä Potilaslaissa.

Hoitosopimuksen rikkomisesta johtuva hoidon keskeyttäminen
Hoitosopimuksen rikkomisesta seuraa tilanteen selvittely, varoitus ja/tai uloskirjoitus. Selvittelytilanteissa on
mukana aina kaksi työntekijää ja niistä tehdään kirjaukset potilastietojärjestelmään. Uloskirjoituksesta
päättää aina lääkäri.
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Olen lukenut hoitosopimuksen ja sen liitteenä olevat säännöt huolellisesti ja sitoudun noudattamaan niitä.
Mikäli rikon hoitosopimusta, olen tietoinen siitä seuraavista toimenpiteistä.
Haarajoella __________________________________

_____________________________________________________
Potilaan allekirjoitus ja nimenselvennys
_____________________________________________________
Työntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys
Päihdesairaalassa noudatettavat säännöt
1. Omat tavarat
Tulotilanteessa henkilökohtaiset tavarat tarkistetaan. Lääkkeet ja reseptit luetteloidaan ja otetaan
säilytykseen. Lähtiessään jokainen huolehtii itse, että ottaa mukaansa säilytyksessä olleet tavaransa.
Sairaalasta lähdön jälkeen tavaroita säilytetään korkeintaan kolme kuukautta.
Jokainen vastaa itse omaan käyttöönsä jäävistä rahoista ja henkilökohtaisista tavaroista. Rahan
lainaaminen, kaupankäynti tai rahasta pelaaminen ei ole sallittua hoitojakson aikana.
2. Vierailut
Omaisten tai ystävien vierailut hoitojaksojen aikana ovat sovitusti mahdollisia päihde- ja perhehoidossa.
Vieroitushoidon aikana vierailuja ei yleensä suositella, mutta ne ovat mahdollisia yksilöllisen harkinnan
perusteella, jos niiden arvioidaan olevan potilaalle tarpeellisia.
3. Sairaalan tavaroiden käyttö
Jokainen vastaa itse huoneensa siisteydestä. Jokainen on velvollinen korvaamaan mahdollisesti
vahingoittamansa tavarat ja palauttamaan käyttöön annetut Päihdesairaalan tavarat omille paikoilleen.
4. Seurustelusuhteet hoidon aikana
Hoitojaksolla jokainen keskittyy omaan päihteettömyyteen ja siksi seurustelu- tai sukupuolisuhteiden
solmiminen muiden potilaiden kanssa ei ole hoidon aikana suositeltavaa. Yksiköiden väliset vierailut tai
toisen huoneessa asioiminen eivät ole sallittuja.
5. Henkilökohtainen turvallisuus
Jokaisen tulee kunnioittaa muiden yksilöllisyyttä ja noudattaa hyviä käytöstapoja. Väkivalta, uhkailu tai
häirintä eivät ole sallittuja missään muodossa.
6. Tupakointi hoidon aikana
Tupakointi on sallittua vain sille varatuissa paikoissa.
7. Liikkuminen sairaalan alueella
Päihde- ja perhehoidossa olevat voivat liikkua Päihdesairaalan alueella ja sovituilla ulkoilureiteillä.
Vieroitushoidossa olevat voivat liikkua yksikön ulkopuolella vain henkilökunnan kanssa tai muuten sovitusti.
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