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Suomen Geronomiliitto ry:n lausunto Fimean Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön
edistäminen moniammatillisesti- raporttiluonnokseen
Fimea on esittänyt lausuntopyynnön koskien Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen
moniammatillisesti- raporttiluonnosta. Suomen Geronomiliitto ry haluaa lausua asiasta ja
edellyttää, että geronomien osaaminen on tunnustettava osana iäkkäiden lääkehoidon laadukasta
toteuttamista.
Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä
ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja
ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.
Geronomi (AMK)-tutkinnon opintoihin kuuluu viisi (5) opintopistettä iäkkään ihmisen lääkehoitoa ja
farmakologiaa sisältäen lääkelaskut. Geronomi (AMK)- tutkinnon suorittanut voi olla mukana
toteuttamassa ikääntyneen ihmisen lääkehoitoa. Tämän takia yhdistyksen mielestä on tärkeää,
että geronomi (AMK)- tutkinnon osaaminen huomioidaan ja tunnistetaan, kun on tarkoitus edistää
ikääntyneiden ihmisten lääkkeiden järkevää käyttöä moniammatillisesta näkökulmasta.
Geronomin osaamisen hyödyntäminen moniammatillisissa työryhmissä
Sekä primaariin (normaaliin) että sekundaariseen (sairauksien seurauksena tapahtuvaan)
vanhenemiseen
liittyy
muutoksia,
jotka
vaikuttavat
lääkkeiden
tarpeeseen
ja
tarkoituksenmukaiseen käyttöön.Nämä muutokset yhdessä lisääntyneiden sairauksien ja niiden
monilääkityksen kanssa altistavat iäkkäitä lääkkeiden haittavaikutuksille. Näin ollen tarve
ohjaukselle ja neuvonnalle tulee lisääntymään.
Geronomin osaaminen pohjautuu gerontologiseen tietoon. Geronomi (AMK) -tutkinnon
opetussuunnitelmaan esimerkiksi Metropoliassa kuuluu anatomiaa ja fysiologiaa sekä biologisia ja
fysiologisia vanhenemismuutoksia 5op sekä lääketieteellisiä opintoja 5 op. Geronomi (AMK)tutkinnon osaamiseen kuuluu, että geronomi ymmärtää vanhenemismuutosten vaikutukset
lääkehoidon toteuttamiseen ja onnistumiseen. Geronomi myös ymmärtää lääkkeiden
haittavaikutukset nimenomaan ikääntyneillä ihmisillä. Yhdistys näkee, että tämä on turvallisen ja
laadukkaan lääkehoidon perusta.
Kuten raportissa todetaan, ohjaus ja neuvonta on oleellinen ja tärkeä osa turvallista sekä
laadukasta lääkehoidon toteutumista. Geronomien lääkehoidon - ja farmakologian opinnoissa
keskiössä ovat vanhus sekä hänen omaisensa. Vanhuksen ja läheisten ohjaus ja neuvonta
turvallisen lääkehoidon toteutumisen varmistamiseksi kotona ja laitoksissa on ensiarvoisen
tärkeää. Geronomi (AMK)-tutkinto tuo osaamista liittyen lääkehoidon ohjaukseen ja neuvontaan
sekä eettisiin kysymyksiin, jota olisi tärkeä hyödyntää osana moniammatillista työryhmää.
Suomen Geronomiliitto ry on keskustellut Fimean raporttiluonnoksesta geronomeja kouluttavien
ammattikorkeakoulujen (Seamk, Kyamk, Samk, Lapin amk, Metropolia) kanssa ja he yhtyvät
lausuntoomme. Koulutuksessa panostetaan ikäihmisen kokonaisvaltaiseen elämään - hyvinvoinnin
ja terveyden ymmärtämiseen, jonka osa lääkehoitokin on.
Kuten edellä mainittu, geronomi peilaa lääkehoitoa gerontologiseen tietoon ja geronomin erityinen
osaaminen liittyen ikääntyneiden ihmisten lääkehoitoon on tärkeää huomioida. Vastaamme
mielellämme geronomin osaamiseen liittyviin kysymyksiin.
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