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Tutkimushoitaja / Tutkimus
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tarkoituksesta, jotta voisi toimia yllä
Pit
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tilanteissa asianmukaisesti
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Joskus selkeytetää
n kä
selkeytetään
käytä
ytännö
nnön toteutusta tai korjataan virheitä
virheitä esim.
tutkimussuunnitelmassa
Joskus ei voi vaikuttaa; tiedä
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tiedät että
että esim. suostumuslomake tulee vää
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Tutkimushoitaja / Hoitohenkilökunta
¾

Tiedotuksen ja koulutuksen merkitys suuri

¾

Hoitajat luovat sen ilmapiirin osastoille, joissa tutkimuksia toteutetaan
toteutetaan
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Mitä
Mitä enemmä
enemmän tietoa, sitä
sitä suotuisampi ilmapiiri. Helppo toimia oikein, kun on
tarvittava tieto
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Hoitajilla koulutus ryhmä
ryhmätyö
työskentelyyn, joka myö
myös pohjana sujuvalle tutkimuksen
toteutukselle ja tiedonkululle
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Isoissa sairaaloissa osa jokapä
jokapäivä
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ääntö
käytä
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nnöntason koulutuksista tutkimushenkilö
tutkimushenkilöstö
stöllä
llä
Paljon samojen asioiden toistoa
Kyky kohdata eri mielipiteitä
mielipiteitä

Ongelmina:
¾ Tutkimus koetaan joskus erillisenä
erillisenä juttuna; ”hoidon lisä
lisänä”
n.
¾ Paljon henkilö
henkilöstöä
stöä,, aina on joku, joka ei tiedä
tiedä/ei ole kuullut asiasta mitää
mitään.
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Yhteydenpito aktiivisesti sekä
sekä tutkijaan ja hoitohenkilö
hoitohenkilökuntaan tä
tärkeää
rkeää
myö
myös tutkimuksen aikana.
Hoitaja kohtaa yksittä
yksittäisiä
isiä ongelmatapauksia useammin kuin muu
tutkimushenkilö
tutkimushenkilökunta. Tutkimusryhmä
Tutkimusryhmän tavoitettavuus tä
tärkeää
rkeää..
Erilaisten yllä
yllättä
ttävien tilanteiden hoitamisessa tutkimusprotokollan
mukaisesti tai sen noudattamatta jä
jättä
ttämisessä
misessä tarvitaan yhteistyö
yhteistyötä

Tutkimushoitaja/Omaiset/Potilas
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Tietoisen suostumuksen saaminen
Ongelmallisin osio tutkimustyö
tutkimustyössä
ssä
Pulmina:
Potilaan tilanne; ei useimmiten pysty itse antamaan suostumusta
Tutkimuksen aikaikkuna esim. 00-6 tuntia teholle tulosta
Kriittinen sairaus tulee usein odottamatta
Kuinka saa omaiset kiinni?
Kuinka asia esitetää
n omaisille?
esitetään
Onko riittä
riittävästi aikaa perehtyä
perehtyä tutkimukseen?
Ovatko potilaat/omaiset kuitenkaan ymmä
n
ymmärtä
rtäneet tutkimuksesta yhtää
yhtään
mitää
n?
mitään?

Tuntemuksia hoitoetiikasta
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Etiikka hoitajan nä
näkökulmasta on kä
käytä
ytännö
nnön asioita ja niiden soveltamista
potilaan hoitoon
”Eettisessä
Eettisessä käyttä
yttäytymisessä
ytymisessä on huomattava sanojen lisä
lisäksi sanaton
viestintä
viestintä, ilmeet, eleet ja tunnelma”
tunnelma”
Vaikea asia hahmottaa ja eritellä
eritellä
Jokainen tekee valintoja ja pää
päättöksiä
ksiä omalla persoonallaan
Tehohoidossa tilanteet yllä
yllättä
ttäviä
viä ja ratkaisuihin kä
käytettä
ytettävissä
vissä vain vä
vähän
aikaa

