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PALLIATIIVISEN HOIDON OPAS SYÖPÄÄ SAIRASTAVALLE POTILAALLE 
JA OMAISILLE 
 
 
PALLIATIIVINEN HOITO 
 
Kun syövän parantavat hoidot todetaan tuloksettomiksi, hoito muuttuu 
oireenmukaiseksi ja aloitetaan palliatiivinen hoito. Oireenmukaisen hoidon kestoa ei 
ole ajallisesti rajattu vaan se voi jatkua kuukausia tai jopa vuosia.  
Palliatiivisessa hoidossa tavoitellaan mahdollisimman hyvää elämänlaatua ja oireiden 
hallintaa. Hoidon tavoitteena on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä samalla 
potilaan ja omaisen tukeminen vaikeassa tilanteessa. Palliatiivinen hoito ei sulje pois 
mitään sellaisia hoitotoimia, joista potilas voi vielä hyötyä.  
Hoito toteutetaan yksilöllisesti, Teidän toiveitanne kunnioittaen. 
 
SAATTOHOITO  
 
Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa kuoleman lähestyessä. Saattohoidossa 
päämääränä on aina kuolevan ihmisen mahdollisimman hyvä elämä kuolinhetkeen 
asti. Saattohoitopäätös tehdään kun potilaan tila oleellisesti huonontuu. Saattohoito 
pyritään järjestämään potilaan toiveiden mukaisessa paikassa. Usein toiveena on 
saada olla kotona elämän loppuun asti. 
 
OIREIDEN HOITO 
 
KIPU 
 
Syöpään voi liittyä kipua, joka muuttuu sairauden edetessä. Säännöllinen kipulääkitys 
on hyvän kivunhoidon lähtökohta. Kipulääkitys valitaan kivun syyn ja voimakkuuden 
mukaan ja määritetään yksilöllisesti. On tärkeää että kerrotte kiputuntemuksistanne, 
jotta pystymme löytämään juuri Teille sopivimman kivunhoitomenetelmän.  
Kipua on mahdollista hoitaa myös lääkkeettömin keinoin esimerkiksi kylmä- tai 
lämpöhauteilla. 
 
VÄSYMYS 
 
Väsymys on tavallista kun sairastaa syöpäsairautta. Lisäksi monet oirehoidossa 
käytettävät lääkkeet vaikuttavat keskushermostoon ja niillä voi olla väsyttävä 
vaikutus.  
Väsymyksen hoitona on riittävä lepo sekä vireyttä edistävä päivärytmi, liikunta ja 
sosiaaliset kontaktit. 
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UNETTOMUUS 
 
Normaali päivärytmi ja terveelliset elämäntavat edistävät unensaantia. 
Unettomuuteen on mahdollista saada lääkehoitoa. 
 
MIELIALAN MUUTOKSET 
 
Pelko ja mielialan vaihtelut ovat hyvin tavallisia vakavan sairauden yhteydessä. On 
tärkeää kertoa ja keskustella jaksamisesta ja mielialaanne liittyvistä asioista. Mieltä 
askarruttavia asioita on hyvä käsitellä itsellenne sopivalla tavalla.  
 
Voitte saada sekä keskusteluapua että tarvittaessa lääkehoitoa henkisen jaksamisen 
tueksi.  
 
HENGENAHDISTUS 
 
Hengenahdistukseen on useita syitä. Sitä voidaan helpottaa erilaisilla lääkkeillä. 
Joissain tilanteissa lisähapen antamisesta on hyötyä. 
Mukavat ja väljät vaatteet, kostea ja raitis ilma sekä esimerkiksi puoli-istuva- tai hyvä 
kylkiasento voivat helpottaa ahdistuksen tunnetta.  
 
LIMAISUUS JA YSKÄ 
 
Limaisuutta ja yskää voidaan helpottaa erilaisilla lääkkeillä, jotka vähentävät 
limaisuutta ja yskänärsytystä.  
Limantyhjennystä voidaan tehostaa puhaltamalla letkulla vesipulloon. Tähän 
tarkoitetut välineet on mahdollista saada avosairaalan sairaanhoitajalta. 
 
NESTEEN KERTYMINEN ELIMISTÖÖN 
 
Nestettä voi kerääntyä vatsaonteloon, keuhkopussiin tai raajoihin. 
Vatsaonteloon kertyvä neste voi aiheuttaa vatsan ympäristön kasvua, närästystä, 
pahoinvointia, oksentelua, täyttymisen tunnetta, hengenahdistusta, ummetusta ja 
kipua.  
Keuhkopussiin kertyvän nesteen aiheuttamia oireita ovat hengenahdistus, painon 
tunne rinnalla ja rintakipu. 
Vatsaonteloon ja keuhkopussiin kertynyttä voidaan poistaa tyhjennysneulalla tai 
asettamalla pysyvä katetri eli dreeni. 
Raajojen turvotusta hoidetaan kompressiosidoksilla, asentohoidolla ja 
nesteenpoistolääkkeellä. 
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RUOKAHALUTTOMUUS 
 
Ruokahalua pidetään usein hyvinvoinnin mittarina. Vaikeaan sairauteen liittyy 
kuitenkin usein ruokahaluttomuutta, pahoinvointia, painon laskua ja kuihtumista. 
 
Pahoinvointia ja oksetuksen tunnetta voidaan lievittää lääkkeillä. Painonlasku ja 
kuihtuminen kuuluvat sairauden kulkuun ja johtuvat siitä, ettei elimistö pysty 
käyttämään ravintoa hyväkseen syömisestä huolimatta. 
 
Pienet annokset, monta kertaa päivässä ja mieleiset lempiruoat edesauttavat syömistä. 
Erilaiset lisäravintovalmisteet lisäävät ravintoaineiden saamista 
 
IHONHOITO  
 
Perustauti, lääkkeet, kuivuminen, nesteen kertyminen kudoksiin ja laihtuminen 
aiheuttavat iholle kutinaa, hikoilua ja lisäävät riskiä ihorikkojen syntymiseen. 
Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen ja säännöllinen rasvaus estävät monien 
ongelmien syntyä.  
 
SUUN HOITO 
 
Suun kuivumista aiheuttavat syljen erityksen vähentyminen, nesteen vähäinen 
nauttiminen sekä lääkitys. Jos juominen on hankalaa, jääpalat tai jäämurska auttavat 
pitämään suun limakalvot kosteina. Kuivaa suuta voi myös kostuttaa esimerkiksi 
erilaisilla ruokaöljyillä (oliiviöljy, pähkinäöljy, rypsiöljy), ananaksella tai apteekista 
saatavilla erilaisilla valmisteilla, kuten kostutusgeelillä tai sitruunanmakuisilla 
glyseriinitikuilla. 
Suun säännöllinen puhdistus ja kostutus ehkäisee erilaisten suun limakalvojen 
ongelmien syntymistä. Mikäli syöminen ja juominen aiheuttavat kipua, voi erilaisista 
puuduttavista suihkeista tai geeleistä olla apua. Suun kipua aiheuttavaan sieni-
infektioon tarvitaan lääkehoito. 
 
UMMETUS 
 
Vahvat kipulääkkeet aiheuttavat lähes jokaiselle ummetusta. Ravitsemuksen 
niukkuus, pienet nestemäärät ja liikkumisen vähyys hidastavat suolen toimintaa. 
Vatsan toiminnan seuraaminen säännöllisesti auttaa arvioimaan tarvittavat 
toimenpiteet, kuten ulostetta pehmentävien tai suolta vilkastuttavien 
ummetuslääkkeiden antamisen tarpeen. 
 


