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Palliatiivinen hoito Pöytyän avosairaalassa 

 

Avosairaalan tarkoitus on mahdollistaa potilaalle hyvä palliatiivinen hoito kotona tai siinä yksikössä, jossa 
hän on viettänyt viimeiset kuukaudet / vuodet. Potilaiden hoito on yksilöllistä, hänen tarpeitaan ja 
arvojaan kunnioittavaa. Henkilökunnalla on palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon koulutus. 
Avosairaalan käytössä on lääkäri virka-aikana, tarvittaessa voidaan myös konsultoida 
erikoissairaanhoidon lääkäriä. Avosairaala toimii joka päivä klo 7-22. Yöaikaan potilaat voivat ottaa 
yhteyttä Pöytyän terveyskeskusosastoon. 

 

Palliatiivinen hoito 

Kun parantavat hoidot todetaan tuloksettomiksi, hoito muuttuu oireenmukaiseksi eli palliatiiviseksi 
hoidoksi. Palliatiivisen hoidon kestoa ei ole ajallisesti rajattu, vaan se voi jatkua kuukausia tai jopa vuosia.  

Vaikka avosairaalan palliatiivisen hoidon potilaat pääsääntöisesti ovat syöpäpotilaita, palliatiivisen hoidon 
piiriin kuuluu myös muita parantumattomia sairauksia, joita ovat muun muassa vaikea-asteinen sydämen 
vajaatoiminta, erilaiset krooniset keuhkosairaudet ja dementoivat sairaudet. 

Palliatiivisessa hoidossa tavoitellaan mahdollisimman hyvää elämänlaatua ja oireiden hallintaa. Hoidolla 
pyritään kivun ja muiden mahdollisten oireiden lievitykseen sekä samalla potilaan ja omaisten tukemiseen 
vaikeassa tilanteessa. Palliatiivinen hoito ei sulje pois mitään sellaisia hoitotoimia joista potilas voi vielä 
hyötyä. Ajoissa tehdyt hoitolinjaukset sekä ennakoiva hoitosuunnitelma mahdollistavat hyvän elämän 
loppuvaiheen hoidon. 

 

Saattohoito 

Saattohoito on palliatiivisen hoidon loppuvaihe, ajallisesti tämä tarkoittaa elämän viimeisten viikkojen 
hoitoa. Sen päämääränä on aina kuolevan potilaan mahdollisimman hyvä elämänlaatu, hyvä oireiden hoito 
ja arvokas kuolema. 

Saattohoitopäätös tehdään, kun kuolema on todennäköinen lähipäivinä tai -viikkoina. Tällöin hoitoa 
osataan suunnata tarkemmin kuolevan ihmisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin, kuten jäähyväisten 
jättämiseen ja henkiseen tukeen. Päätöksen tekee potilaan hoidosta vastaava avosairaalan lääkäri 
keskustellen potilaan sekä tämän omaisten kanssa. Saattohoito pyritään järjestämään potilaan toiveiden 
mukaisessa paikassa, joka usein on oma koti. 
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Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon prosessi Pöytyän avosairaalassa 
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Hoitopalaveri 

Avosairaalaan potilaaksi tulevalle  järjestetään aina hoitopalaveri. Hoitopalaveriin osallistuu potilaan ja 
mahdollisten omaisten lisäksi avosairaalan lääkäri ja sairaanhoitaja sekä kotihoidon sairaanhoitaja. 
Hoitopalaverin tarkoituksena on kartoittaa potilaan oiretilanne, tarpeet ja voimavarat. Näiden perusteella 
tehdään työnjako eri toimijoiden välillä. Palaverissa mietitään yhdessä myös hoidon linjauksia. Päätös 
palliatiiviseen hoitolinjaukseen siirtymisestä on useimmiten jo tehty erikoissairaanhoidossa. Palaverissa 
pyritään lisäksi ennakoimaan tulevia ongelmia, suunnitellaan mahdollisia toimenpiteitä sekä sovitaan 
jatkosta. Palaverin perusteella potilaalle tehdään ennakoiva hoitosuunnitelma. 

Jos potilaan vointi ei heti edellytä käyntejä, sovimme soittoajoista sopivin väliajoin. Potilas saa 
avosairaalan esitteen, jossa on yhteysnumero sekä avosairaalan hoitajalle että terveyskeskuksen osastolle. 
Potilaalle annetaan lupa hakeutua osastolle tarvittaessa mihin vuorokauden aikaan tahansa. 

Avosairaalan käytössä on myös syöpäpotilaalle annettavat oppaat; palliatiivisen hoidon opas sekä 
saattohoito opas. Palliatiivisen hoidon oppaassa on lyhyesti tietoa erilaisista yleisimmistä syövän oireista 
sekä niiden hoidosta. Saattohoito-oppaassa keskitytään kuolevan potilaan hoitoon sekä siihen, miten 
tunnistaa lähestyvä kuolema.  Lisäksi siitä löytyy ohjeistus, miten toimia, kun potilas kuolee kotona. 
Oppaiden tarkoitus on herättää keskustelua ja toimia kirjallisena materiaalina, johon voi palata 
tarvittaessa. 

 

Hoitosuunnitelma 

Hoitosuunnitelmaan kirjataan potilaan toiveet hoidosta, yhdessä sovitut hoidon tavoitteet sekä 
hoidonrajaukset. Hoidon tavoitteena on turvata potilaalle hänen arvojensa ja toiveidensa mukainen sekä 
lääketieteellisesti perusteltu paras mahdollinen hoito. Hoidonrajauksien tarkoituksena on hyödyttömien tai 
vain kärsimystä lisäävien hoitojen välttäminen.  

Ennakoivalla hoitosuunnitelmalla turvataan potilaalle hyvä kokonaishoito, hoidon jatkuvuus ja 
tiedonkulku. Osaston henkilökunta käyttää hoitosuunnitelmaa, jos potilaalle tulee tarve hakeutua 
osastohoitoon tai hän tarvitsee neuvoa puhelimitse. Hoitosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, mikäli 
potilaan tilanne olennaisesti muuttuu. 

Ensihoitoa varten tehdään oma ohjeistus äkillisiä tilanteita varten, josta käy ilmi hoidonrajaukset sekä 
oireenmukainen lääkehoito. 

 

Hoidonrajaukset 

Parantumattoman sairauden takia palliatiivisessa hoidossa oleva potilas ei sydänpysähdystilanteessa hyödy 
elvytystoimenpiteestä, minkä vuoksi hänelle yleensä tehdään elvytyskieltopäätös (ER-päätös, DNR-
päätös). Päätös ei rajaa pois mitään muita hoitomuotoja kuin elvytyksen. Muut hoidon rajaukset, kuten 
pidättäytyminen neste- tai antibioottihoidoista, hyödyttömistä tai potilasta kohtuuttomasti rasittavista 
tutkimuksista tai sairaalasiirroista, kirjataan erikseen hoitosuunnitelmaan.  
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Kotisaattohoito 

Kotisaattohoidon turvin potilas saa olla läheistensä kanssa tutussa ympäristössä ja noudattaa totuttuja 
rutiineja mahdollisimman pitkään. Kotisaattohoidon edellytyksiä ovat potilaan oma halu olla kotona 
mahdollisimman pitkään, tai jopa kuolemaan asti, sekä omaisten halu ja mahdollisuus osallistua hoitoon. 
Avosairaala mahdollistaa kotiin kaiken sen hoidon, joka sairaalaosastolla olisi mahdollista toteuttaa. 
Kotona pärjäämisen tueksi on lisäksi mahdollista saada kotihoidolta apua päivittäisiin toimintoihin, kuten 
peseytymiseen. Kaikki tarvittavat apuvälineet järjestyvät fysioterapeutin kautta, joka voi tarvittaessa tehdä 
kotikäynnin apuvälinetarpeen kartoittamiseksi. 

  

Potilaan ja omaisten tukeminen  

Sairaus koskettaa aina koko sitä yhteisöä jossa potilas elää. Se saattaa aiheuttaa turvattomuuden tunnetta, 
ahdistusta ja pelkoa sitä kohtaan mikä on edessä. Avosairaalan tavoitteena on luoda hyvä 
vuorovaikutuksellinen ja luottamuksellinen hoitosuhde. Kohtaamisessa pyritään myönteiseen, tunteille 
vapaaseen ja kiireettömään ilmapiiriin. Ymmärrys hoidosta ja hoitoprosessista auttavat potilasta ja hänen 
läheisiään säilyttämään luottamuksen ja turvallisuuden tunteen. Potilaan lisäksi avosairaala pyrkii 
tukemaan myös omaisia näiden jaksamisessa, sillä on tärkeää, että omaisetkin saavat riittävästi 
emotionaalista tukea sosiaalisen verkoston lisäksi myös hoitohenkilökunnalta. Lisäksi on mahdollisuus 
keskustella esimerkiksi oman seurakunnan papin tai diakoniatyöntekijän kanssa. 
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