HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Minne työntekijä menee,
kun työtapaturma sattuu?
- Yllättävän harvat tietävät, että yrityksen työntekijä voi työtapaturman sattuessa tulla
hoitoon ihan mihin paikkaan
tahansa, joko julkiselle puolelle tai yksityiselle lääkäriasemalle riippumatta siitä, mistä yhtiöstä yrityksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus
on hankittu. Tämä oikeus kuuluu työntekijälle lakisääteisesti ja vakuutusyhtiö korvaa aina
tämän ensimmäisen käynnin.
Kun tehdään vahinkoilmoitus
ja lääkäriasema saa tiedon
vakuutusyhtiöstä, ei yrityksen
eikä työnantajan tarvitse käyttää rahaa, vaan vakuutusyhtiö hoitaa maksun, sanoo Mehiläinen NEO:n lääkärikeskuksen vastaava lääkäri Mikko
Laaksonen.
Hoitoon on syytä hakeutua välittömästi tapaturman
satuttua, jotta vahinkotapahtuman ja vaivan yhteenliittyminen on helpompaa selvittää. Työnantajayrityksen
edustajan tulee tehdä vahinkoilmoitus yrityksen lakisää-

teiseen vakuutusyhtiöön ja
toimittaa vakuutustodistus
hoitopaikkaan mahdollisimman pikaisesti. Vahingon tulee olla sattunut työssä ollessa tai työmatkalla.
Laki muuttui toistakymmentä vuotta siten, että työtapaturmassa loukkaantunut
henkilö voi mennä hoitoon
myös yksityiselle lääkäriasemalle. Muutos lyhensi merkittävästä julkisen puolen jonoja esimerkiksi polven tai olkapään tähystysten osalta eikä
loukkaantuneen työntekijän
enää tarvinnut odotella hoitoon pääsyä kohtuuttoman
pitkään.

Koko hoitoketju samassa
paikassa
Ensikäynnillä potilas saa välittömän hoidon, oli se sitten
esimerkiksi vaikkapa röntgenkuvien ottaminen, raajan kipsaus tai haavan ompelu ja sidonta. Samalla käynnillä suunnitellaan jatkohoitoa. Mehiläisessä onnistuvat

tava määrä erikoislääkäreitä. Myös hammastapaturmat pystytään hoitamaan samassa paikassa. Jatkohoidon osalta työtapaturmavakuutuksen myöntäneellä vakuutusyhtiöllä on oikeus ohjata potilas hoitoon tiettyyn
paikkaan, eli yhtiö voi käyttää direktio-oikeuttaan. Vapaaehtoisten vakuutusten ollessa kyseessä potilas voi valita haluamansa hoitopaikan,
vaikka vakuutusyhtiö antaakin suosituksia.

Nopea työhön paluu säästää rahaa
- Vakuutusyhtiö suosivat
usein Mehiläisen kaltaisia
yksityisiä hoitolaitoksia juuri niiden palvelujen nopeuden vuoksi. Pitkä sairausloma on menetys sekä työntekijälle että työnantajalle. Yhden sairauslomapäivän hinMikko Laaksonen on Mehiläinen NEO:n lääkärikeskuksen
ta on useita satoja euroa, jovastaava lääkäri.
ten nopeasti tapahtuva työtietokonetomografia,
mag- rin osa tarvittavista leikkauk- hön paluu on kaikkien näköneettikuvaus sekä myös suu- sista ja potilasta hoitaa kat- kulmasta tärkeä tavoite, ko-
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rostaa Mikko Laaksonen.
Loukkaantunut työntekijä
ohjataan työterveyslääkärille, jonka kanssa pohditaan,
miten henkilö saataisiin työkuntoon ja työhön palaaminen onnistuisi sujuvasti vaikkapa asteittain. Työtehtäviä
pyritään yhteistyössä työnantajayrityksen kanssa sopeuttamaan vamman mukaan, eli
jos vaiva on vaikkapa jalassa,
pyritään järjestämään sopiva istumatyö. Usein sijaisten
käyttö onnistutaan minimoimaan sopivan joustavilla töiden uudelleenjärjestelyillä.
- Mehiläisellä on lääkäriasemia
Varsinais-Suomen
alueella Turussa, Kaarinassa, Liedossa, Paimiossa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Turussa Kauppiaskadun Mehiläinen ja Mehiläinen NEO päivystävät viikon
jokaisena päivänä. Sairaalatoiminta on keskitetty Mehiläinen NEO:on, kertoo Turun
alueen markkinointipäällikkö
Lauri Puustinen.
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