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HOITOSOPIMUS JA SÄÄNNÖT
Huumevieroitusosasto
Tavoitteemme on antaa kaikille potilaillemme turvallista ja hyvää hoitoa, siksi on välttämätöntä
sopia pelisäännöistä hoidon aikana. Vaikka säännöt rajoittavat toimintavapautta, pyrimme niiden
avulla takaamaan hoidon onnistumisen.
Sovatek–säätiö käyttää Keski-Suomen Efficaa 5.2.2014 lähtien. Sovatekin Effican käyttö liittyy
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelutoimintaan (päihdehoito) ja kuuluu Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin rekisteripidon alaisuuteen.
1. Hoidollisten päämäärien saavuttaminen, viihtyminen sekä rauhan ja järjestyksen säilyminen osastolla edellyttävät päiväohjelman ja sääntöjen noudattamista sekä hoitosopimukseen sitoutumista.
2. Hoitoon tullessa suoritetaan henkilökohtaisen omaisuuden tarkastus. Kaikenlaiset aseet, omat
lääkkeet, matkapuhelin, korut ja avaimet luovutetaan säilytykseen. Säilytykseen luovutettu omaisuus kirjataan omaisuusluetteloon. Yksikkö vastaa vain siitä henkilökohtaisesta omaisuudesta, mikä
on kuitattu säilytykseen. Osastolle jäänyt omaisuus tulee noutaa 3 kk:n kuluessa hoidon päättymisestä. Tämän jälkeen tavarat hävitetään.
3. Hoitoon tultaessa käydään valvotusti suihkussa. Pienten säilytystilojen vuoksi sallitaan vain vähäinen ja välttämätön määrä omia vaatteita ja muuta henkilökohtaista omaisuutta. Osastolla on pyykinpesumahdollisuus. Osastolle voit tuoda omia CD- ja DVD-levyjä korkeintaan 15 kappaletta.
Myöskään voimakkaita, allergisoivia tuoksuja osastolla ei sallita.
4. Päihdyttävien aineiden sekä käyttövälineiden tuominen / käyttö / välitys yksikössä on kielletty.
Mikäli hoidon aikana löytyy aseita, alkoholia, omia lääkkeitä, huumeita tai muuta päihteisiin liittyvää materiaalia, ne takavarikoidaan ja hävitetään ja osastohoito voi keskeytyä. Löydetyt huumeet
luovutetaan välittömästi poliisille ilmoittamatta henkilön nimeä. Hoidon aikana havaitusta rikollisesta toiminnasta ilmoitetaan poliisille. Tavarat ja huone voidaan tarkastaa hoidon aikana. ”Kuivanappailu” on kiellettyä.
5. Kaikenlainen kaupankäynti ja rahapelien pelaaminen on kielletty. Huumevelka-asioita ei hoideta
osastohoidon aikana.
6. Hoidon aikana käytetään vain huumevieroitusosaston lääkärin määräämiä lääkkeitä valvotusti
lääkkeenjakoaikoina. Mukana tuodut tarpeettomat lääkkeet ja reseptit hävitetään. Lääkevilppi voi
johtaa hoidon päättymiseen. Hoidon päättyessä tai hoidon keskeytyessä mukaan ei anneta eikä kirjoiteta reseptiä rauhoittavista tai vahvoista kipulääkkeistä. Hoitoyhteenveto lähetetään jatkohoitosi
kannalta tarpeellisille tahoille.
7. Käyttäytymisen ja kielenkäytön potilastovereita sekä henkilökuntaa kohtaan tulee olla asiallista ja
jokaisen yksityisyyttä kunnioittavaa. Muiden potilaiden huoneisiin meno ei ole sallittua. Seksuaalinen lähentely ja kanssakäyminen on kielletty. Tietoja muista hoidossa olevista ei ole lupa antaa intimiteetin ja turvallisuuden vuoksi. Kaikki fyysisen ja psyykkisen väkivallan käyttö ja sillä uhkaaminen on kielletty. Järjestyshäiriöissä turvaudumme tarvittaessa vartijan/poliisin apuun.
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8. Päihteettömyyttä valvotaan alkometrin ja virtsan huumeseulan avulla. Seula on annettava pyydettäessä.
9. Säätiön omaisuudelle aiheutetuista vahingoista on aiheuttaja henkilökohtaisesti vastuussa.
10. Hoitoon tullessa voi tuoda ja hoidon aikana voi vastaanottaa henkilökunnan kautta avaamattomia makeispakkauksia ja tupakka-askeja tai sätkätoppia. Elintarvikkeiden ja virvokkeiden tuonti
osastolle tullessa on kielletty. Postitse tulleet kirjelähetykset avataan yhdessä henkilökunnan kanssa.
Mahdolliset tupakka-, hygieniatarvike ja muut hankinnat hoidetaan osaston kauppalistan mukaan
kauppapäivinä, maanantaisin ja torstaisin, henkilökunnan avulla.
11. Tupakointi on sallittu ainoastaan parvekkeella. Nuuskan ja sähkötupakan käyttö ei ole sallittua.
12. Ensimmäisen hoitoviikon aikana puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen eivät ole mahdollisia. Toisesta hoitoviikosta alkaen voi olla yhteydessä tulotilanteessa sovittuihin kahteen päihteettömyyttä tukevaan henkilöön maanantaista perjantaihin klo 16 - 19. Puhelun kesto on enintään 10
minuuttia ja se soitetaan valvotusti. Mikäli puheluista on haittaa hoidolle, niiden määrää voidaan
rajoittaa. Yhteydenpito hoitoon kuulumattomien henkilöiden kanssa on kielletty. Oman matkapuhelimen käyttö on kielletty. Puhelut alaikäisille lapsille sovitaan erikseen.
Nimet ja puhelinnumerot:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Hoidon aikana ei ole lomia eikä liikkumislupaa yksikön ulkopuolella. Valvotut ulkoilut ovat
mahdollisia neljännestä hoitopäivästä alkaen.
14. Hoidon aikana ei sallita vierailuja. Omien alaikäisten lasten tapaaminen pyritään järjestämään
säätiön tiloissa tarpeen mukaan lastensuojelun luvalla.
15. Annan luvan siihen, että hoitohenkilökunta toimii yhteistyössä tarvittavien viranomaistahojen
kanssa. Voinnistani ja hoitoni kulusta saa antaa tietoja seuraaville henkilöille (1-2 yhteyshenkilöä):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. Olen tutustunut hoitosopimukseen sekä sääntöihin ja sitoudun vapaaehtoisesti suljettuun hoitojaksoon ja päiväohjelman noudattamiseen. Sopimusrikkomus tai sopimuksesta irtisanoutuminen
johtaa hoidon uudelleen arviointiin.
Jyväskylässä _____/_____ 201_

_________________________________
potilaan allekirjoitus ja nimenselvennys

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!

__________________________________
työntekijän allekirjoitus

