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LUETTELO MIELENTERVEYSLAIN 4 A
LUVUN RAJOITUKSISTA
(mielenterveyslaki 22 k § 2 momentti)

Vuosi 20________

Sivu ______________________

Sairaala ___________________________________________________________

Osasto _________________________________________

RAJOITUKSEN KESTO
alkaminen
päivä

Potilaan nimi ja
henkilötunnus

päättyminen
kello

päivä

Rajoitus*

Rajoituksen määrännyt
lääkäri, virka-asema ja
yksilöintitunnus

Suorittaja/vastuuhoitaja

Merkinnän tekijän nimi
ja allekirjoitus

kello

Tallenna

Tulosta

Tyhjennä
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*)

Luetteloa pidetään aikajärjestyksen mukaisena. Hoitava lääkäri vastaa siitä, että mielenterveyslain 4 a luvussa tarkoitetusta
rajoituksesta tehdään merkintä tähän luetteloon mahdollisimman pian rajoitusta koskevan päätöksenteon tai rajoituksen
alkamisen jälkeen.

Rajoituksen päättymisestä tehtävä merkintä tulee yhdistää rajoituksen alkamista koskevaan tietoon.
Paitsi manuaalisena luettelo voidaan ylläpitää myös sähköisenä. Luetteloa ylläpidettäessä on huolehdittava siitä, että
tietosuojaan ja -turvaan liittyvät asiat sekä muut henkilörekisteriä koskevat säädökset otetaan asianmukaisesti huomioon.
Luetteloa koskeva rekisteriseloste on pidettävä sairaalan toimintaa valvovien viranomaisten sekä potilaiden saatavana.
Luetteloon merkitty tieto on hävitettävä, kun rajoituksen päättymistä koskevan merkinnän tekemisestä on kulunut kaksi vuotta.
Rajoitus merkitään koodilla seuraavasti
100 Tutkimus- tai hoitotoimenpide
110 Psyykkisen sairauden hoito tahdosta riippumatta (mielenterveyslaki 22 b §)
110 a) lääkkeen anto
110 b) sähköhoito
110 c) muu tutkimus- tai hoitotoimenpide, mikä? (kuvailtava koodin lisäksi sanallisesti)
120 Ruumiillisen sairauden hoito, jota potilas vastustaa (mielenterveyslaki 22 c §)
120 a) lääkkeen anto
120 b) muu tutkimus- tai hoitotoimenpide, mikä? (kuvailtava koodin lisäksi sanallisesti)
200 Liikkumisvapauden rajoittaminen
300 Hoidollinen kiinnipitäminen
400 Eristäminen muista potilaista
500 Sitominen (leposide)
600 Omaisuuden haltuunotto
700 Potilaan omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen
800 Henkilöntarkastus ja -katsastus
810 henkilöntarkastus
820 henkilönkatsastus
900 Yhteydenpidon rajoittaminen
Käsite ”psyykkinen sairaus” kattaa täysi-ikäisten ja alaikäisten potilaiden hoitoon määräämisen edellytyksenä olevat sairaudentilat. Psyykkisen sairauden hoito tarkoittaa myös psyykkisen sairauden aiheuttamiin somaattisiin tiloihin annettua hoitoa.
Eristämistä ja sitomista koskevan rajoituksen yhteydessä on ilmoitettava suorittajaa koskeva tieto. Suorittajaksi merkitään se
henkilö, joka on määrätty potilaan vastuuhoitajaksi rajoituksen alkaessa.
Tämän luettelon lisäksi rajoituksesta on tehtävä merkinnät myös potilasasiakirjoihin.

