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Saattohoidon tukiyksikkö – Lehtola-koti
•

Saattohoidon tukiyksikkö on Kuopion
kaupungin Harjulan sairaalassa oleva 15paikkainen osasto.

•

Saattohoidon tukiyksikön potilaaksi
tullaan saattohoitovaiheessa.

•

Toimintamme tavoitteena on hyvä
oireenmukainen hoito, jäljellä olevien
voimavarojen sekä potilaan ja hänen
läheistensä tukeminen.

Lehtola-kodin tilat
•

Osastollamme on 13 yhden potilaan
huonetta ja yksi iso huone kahta potilasta
varten.

•

Potilas-/omaisolohuoneemme toimii
monikäyttöisenä tilana, jossa potilas voi
tavata läheisiään. Siellä pidetään
hoitoneuvotteluita, muistoiltoja ja tilaa
käytetään myös hoitajien
raportointihetkiin ja työnohjauksiin.

•

Osastolla on omaisia varten pieni
keittiönurkkaus kahvin ja teen
keittämiseen ja ruoan lämmitykseen.

Osaston toiminta
•

Osastollamme tehdään moniammatillista
työtä. Jokaiselle potilaalle laaditaan
yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka
toteutuksesta vastaavat osastolla
työskentelevät hoitajat.

•

Osastonlääkärinä toimii syöpätautien
erikoislääkäri, jolla on lisäksi palliatiivisen
lääketieteen erityispätevyys.

•

Potilaalla ja omaisilla on halutessaan
mahdollisuus sairaalapapin tapaamiseen
ja vapaaehtoistyöntekijöiden vierailuihin.

Tukiyksikkönä toimiminen
•

Osasto toimii tukiyksikkönä kotona tai hoivayksikössä oleville
potilaille, joille on tehty saattohoitopäätös.

•

Tukipotilaista saadaan ennakkotieto siltä hoitavalta taholta, jossa
saattohoitopäätös on tehty.

•

Tukipotilaaseen tai hänen omaiseensa otetaan osastolta yhteyttä
puhelimitse, kun tieto tukipotilaasta on saapunut.

•

Tukipotilas ja hänen läheisensä voivat olla yhteydessä osastoon
puhelimitse ympärivuorokautisesti tukea ja neuvoja tarvitessaan.

•

Tarvittaessa tukipotilas voi tulla osastolle, mikäli osastolla on tilaa
ja tulosta on sovittu ennakolta puhelimessa.

•

Tukipotilaalla on kotonaan Saattohoitokansio, jossa on hänen
sairauteensa ja lääkitykseensä liittyvät perustiedot ja Saattohoidon
tukiyksikön – Lehtola-kodin yhteystiedot

Osastolle saapuminen ja osastoon tutustuminen
•

Saattohoidon tukiyksikköön –
Lehtolakotiin tullaan
– Harjulan ja KYSin osastoilta
– Kotoa
– Muilta paikkakunnilta
maksusitoumuksella

•

Potilas ja/tai omainen voivat tulla
tutustumaan osastoon ennalta sovittuna
ajankohtana
– Ajankohdan voi sopia puhelimitse
osastonsihteerin tai hoitajien kanssa

Hoito osastolla
•

Potilasta hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman
pohjalta potilaan omat toiveet ja tarpeet
huomioiden.

•

Hoitotyön lähtökohtana on potilaan oireet ja
oireenmukainen hoito.

•

Osastollamme tehdään työtä moniammatillisesti
ja hoidossa ovat mukana useat eri
ammattiryhmät.

•

Osastolla käytetään sairaalan vaatteita, mutta
potilaat voivat halutessaan käyttää myös omia
vaatteita, mikäli omaiset huolehtivat vaatteiden
huollon.

Tietoa vierailijoille
Osastollamme on vapaat vierailuajat.
Läheiset voivat olla potilaan tukena osastolla
ja avustaa halutessaan esimerkiksi
ruokailussa, ulkoilussa tai muissa
päivittäisissä toiminnoissa.
Yöpyminen on mahdollisia potilaan luona
olevalle läheiselle.
Myös lemmikkieläimet ovat tervetulleita
osastolle.
Mahdollisista kulloiseenkin ajankohtaan
liittyvistä rajoituksista kerrotaan tarkemmin
osastolla.

Saattohoidon tukiyksikön – Lehtola-kodin
vapaaehtoistoiminta
•
•
•
•

Osastomme vapaaehtoistoimintaa
koordinoi Pohjois-Savon syöpäyhdistys
Vapaaehtoiset ovat Pohjois-Savon
syöpäyhdistyksen kouluttamia
Vapaaehtoiset voivat tavata yksittäistä
potilasta tai omaista pääsääntöisesti
ennalta sovittuna ajankohtana
Vapaaehtoistoiminta voi olla esimerkiksi:
– Hemmottelua (hierontaa, kynsien
lakkausta)
– Teemahetkiä, kuten askartelua
– Musiikki- ja juhlatuokioita
– Vohveleiden/makkaran paistoa
– Läsnäoloa potilaan vierellä,
keskustelua omaisten kanssa

Kotilomat
•

•

•

•

Osastolla potilaana olevalla on
mahdollisuus lähteä kotilomalle
lääkärin luvalla voimavarojen mukaan.
Kotilomakyydit ovat omakustanteisia.
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet saa
mukaan osastolta. Loman
maksimipituus 7 päivää.
Mikäli kotiloma ei ole matkustamiseen
liittyvien kustannusten vuoksi
mahdollinen vaihtoehto kotona
käymiseen tai pidempään olemiseen,
voidaan potilas uloskirjoittaa osastolta,
jolloin hän siirtyy tukipotilaaksi.
Kotiloman aikana potilas voi saada
apua asuinpaikasta riippuen
kotipalvelusta ja/tai kotisairaalasta.

Muut toimijat/ muu toiminta
•

Sairaalassa työskentelee Evankelisluterilaisen kirkon sairaalapappi, joka
pitää kirkkovuoden mukaisia hartaushetkiä ja toimittaa kirkollisia
toimituksia. Papin henkilökohtainen tapaaminen sovitaan etukäteen
hoitajien välityksellä.

•

Sairaalapapin tapaaminen ei edellytä kristillistä vakaumusta tai kirkkoon
kuulumista.

•

Potilaan luona voi vierailla myös oman uskontokunnan tai
elämänkatsomukseen liittyvän yhteisön edustaja potilaan oman
toivomuksen mukaisesti.

•

Potilaan tai omaisen on mahdollista tilata potilaalle omakustanteisia
palveluja, kuten parturit ja kampaajat, hierojat, jalka- ja käsihoitajat tai
muut vastaavat yksityiset palveluntuottajat oman valintansa
perusteella.

•

Sairaalan sosiaalityöntekijä on tavattavissa ennalta sovittuna
ajankohtana. Sosiaalityöntekijä auttaa esimerkiksi sosiaalietuuksiin
liittyvissä asioissa.

Saattohoidon tukiyksikön – Lehtola-kodin yhteystiedot
•

Osoite: Niuvantie 4, 70210 Kuopio

•

Osastonsihteeri: 0447186852 (arkisin n. klo 7-15.30)
– Paikkatiedustelut, ennakkotiedot potilaista, sopiminen
siirtoaikatauluista, läheteasiat

•

Hoitajat: 0447186837 / 0447186733
– Raportit tulevista potilaista, potilaan voinnin tiedustelut,
tukiosastopotilaiden yhteydenotot kotoa ympärivuorokautisesti

•

Osastonhoitaja: 0447186847 (arkisin noin klo 7-15.30)

•

Sosiaalityöntekijä: 017183485 (soittoaika ma-pe klo 9-10)
– Sosiaaliturvaan liittyvät asiat

•

Sairaalapappi: 0404848484
– Keskustelua potilaiden ja omaisten kanssa, hengellinen tuki,
kirkolliset toimitukset
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
www.kuopio.fi

