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TEKIJÄT
Hoitoeettinen työryhmä
Vaasan keskussairaala
ylilääkäri Bodil Eriksén-Neuman, 			
medisiinisen tulosyksikön johtaja Maija Räsänen
ylilääkäri Simo-Pekka Koivisto
		
ortopedi Pauli Sjöblom
			
ylihoitaja Bodil Mannevaara
		
osastonhoitaja Inger Lähdesmäki			
potilasasiamies, sairaanhoitaja Pia Björkman
sairaalateologi Markku Nieminen
Perusterveydenhuolto
ylilääkäri Markku Sirviö 				

infektiosairaudet, pj.
keuhkotaudit
tehohoito
kirurgia
operatiivinen tulosyksikkö
tehohoito
naistentaudit sihteeri

Vaasan terveyskeskus

Ensimmäinen hoitoeettinen työryhmä asetettiin elokuussa 2002, ja sille annettiin
tehtäväksi muun muassa laatia suositukset ja kirjalliset ohjeet koskien elämän loppuvaiheen hoitoa. Tehtävä on koettu erittäin tärkeäksi ja vaativaksi.
Työnsä perustaksi ryhmä on tutustunut annettuihin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ohjeisiin, ja erityisesti työstänyt tehtävää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettisen työryhmän julkaistujen ohjeiden pohjalta. Vuonna 2012
tehty päivitys uusien valtakunnallisten suositusten pohjalta koskien DNR (Do Not
Resuscitate) -päätöstä.
Päämäärämme on, että ohjeet luovat laajan pohjan toimintatapojen turvalliselle
kehittymiselle, ja toivomme, että ohjeistus toimii keskustelun virittäjänä niin että
eri toimintayksiköt voivat täydentää ja tarkentaa ohjeita oman toimintansa tueksi.
Ryhmän jäsenet ovat toimineet erittäin aktiivisesti, keskustelu on ollut vilkasta ja
vaikeitakin asioita on puitu ja työstetty eri näkökulmista.
Kiitän suuresti kaikkia työryhmän jäseniä sekä professori Juhani Koistista, joka on
selventänyt meille sydänelvytyksen käsitteitä.

Vaasassa 12. syyskuuta 2012
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Bodil Eriksén-Neuman
puheenjohtaja

Alkusanat
Lääketiede ja sairaanhoito eivät rajoitu heroistiseen potilaan hengen pelastamiseen ja sairauden parantamiseen. Sellainen näkemys lääketieteestä on aivan liian
kapea ja rajoittunut. Eteen tulee usein tilanteita, joissa ”mitään ei ole enää tehtävissä”. Mutta tällöinkin voidaan vielä tehdä paljon. Ellei parantaminen ole enää
mahdollista, voidaan silloinkin auttaa potilasta lievittämällä hänen kärsimyksiään
ja tuomalla hänelle lohtua. Parantaminen vaatii asiantuntemusta, mutta yhtä lailla vaatii asiantuntemusta myös korkealaatuinen saattohoito ja elämän loppuvaiheen hyvä hoito. Oikean tiedon, oikean asenteen ja oikeiden arvojen lisäksi täytyy
näissä tilanteissa olla myös yhtenäiset toimintatavat ja yhtenäinen terminologia,
jotka kaikki tuntevat ja joiden mukaan kaikki toimivat.
Vaasan keskussairaalan hoitoeettinen työryhmä on tehnyt ansiokasta työtä päivittäessään vuonna 2007 laatimansa ohjeen terveydenhuollon henkilökunnalle saattohoidon toteuttamisesta ja elämän loppuvaiheen hyvästä hoidosta, mistä suuret
kiitokset heille! Kaikkien potilashoidossa työskentelevien on syytä tutustua näihin
ohjeisiin, jotta potilaiden hoito myös elämän loppuvaiheissa olisi laadukasta ja vapaata tarpeettomasta kärsimyksestä, huolesta ja pelosta. Yhteiskunnan ja ihmisten
arvot näkyvät siinä, miten he kohtelevat kuolevia. Ja viime kädessä tämä vaihe on
meillä jokaisella joskus edessä. Miten haluaisit itseäsi silloin kohdeltavan?

Auvo Rauhala
johtajaylilääkäri
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SAATTOHOITO-OHJEISTUS
Saattohoidon määritelmä
Saattohoito on parantumattomasti sairaan tai kuolevan aktiivista kokonaishoitoa,
jossa kivun ja muiden oireiden lievitys sekä psyykkisten, sosiaalisten ja elämänkatsomuk-sellisten ongelmien käsittely on oleellista.
Saattohoitoon siirtyminen on lääketieteellinen päätös, joka pohjautuu moniammatilliseen yhteistyöhön. Asiasta on keskusteltava, ja mikäli mahdollista, päätös
on tehtävä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Tehdystä päätöksestä tulee informoida myös potilaan omaisia, ja lääkärin pitää dokumentoida se sairauskertomukseen.

Potilaalla on oikeus
> Saada oikeaa tietoa sairaudestaan sekä rehellistä toivoa ja varmuutta siitä, ettei
tule hylätyksi missään tilanteessa.
> Saada elää ympäristössä, joka pystyy sopeutumaan hänen tilanteeseensa ja jossa
on turvallisia ihmisiä.
> Voida säilyttää itsenäisyytensä, mutta myös antautua toisten varaan ja autettavaksi.
> Saada elää perheensä/sukunsa jäsenenä.
> Voida säilyttää halutessaan yhteys niihin yhteisöihin, joihin hän kuuluu.
> Voida elää vuorovaikutuksessa tai vetäytyä halutessaan ja saada aikaa yksinoloon
löytääkseen itse ajatuksen kuolemisen mahdollisuudesta ja tullakseen tutuksi sisäisen minänsä kanssa.
> Saada kohdata kärsimyksensä ilman mitätöintiä tai ylilohduttamista.
> Surra kuolemaansa.
> Potilaan vakaumusta tulee kunnioittaa ja hänellä on oikeus uskontokuntansa
mukaiseen hengelliseen tukeen ja hartauden harjoittamiseen.

Mitä saattohoito sisältää?
Diagnoosista riippumatta saattohoidossa korostuvat oireiden lievitys, henkisestä
hyvinvoinnista huolehtiminen ja perheen tai muun lähipiirin tukeminen. Tarpeettomista hoidoista ja diagnostisista toimenpiteistä luovutaan, eikä kuoleman prosessia sinänsä pyritä pitkittämään.
Saattohoito kuuluu pääsääntöisesti perusterveydenhuollon vastuulle ja se toteutetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla, muussa hoitopaikassa tai potilaan kotona.
Tavoitteena on oireiden hallitseminen mahdollisimman yksinkertaisin toimenpitein. Kuitenkin poikkeustapauksessa vaikeiden oireiden hoidossa voi erikoissairaanhoidon konsultaatio olla tarpeellinen.
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Pyritään diagnostisten menetelmien avulla selvittämään oireen syy ja mahdollisuuksien mukaan hoitamaan se.

Ohessa on lista keinoista, joita voidaan käyttää potilaan oireiden lievittämiseen.
Saattohoito pitää sisällään ajanjakson, jonka aikana potilaan tila voi vaihdella kotona omatoimisesti selviytyvästä tajuttomaan vuodepotilaaseen. Toimenpiteiden
mielekkyyttä tulee aina harkita ottaen huomioon potilaan yleistilan ja jäljellä olevan elinajan.

Fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen
Kipu ja kivuliaiden oireiden hoito
> Kivun lääkehoito
> Patologisen murtuman kirurginen fiksaatio
> Kipusädehoito, jos kipu ei ole kohtuullisella kipulääkityksellä hallittavissa
> Kipupoliklinikan konsultaatio
> Fysioterapia

Hengenahdistus ja muut hengitysteiden oireet
> Pleurapunktio
> Tuumorin aiheuttaman hengitystie-esteen laukaiseminen sädehoidolla
> Tärkeää on tehokas oireenmukainen lääkehoito: morfiini, kortisoni, rauhoittavat
lääkkeet, diureetti, astmalääkkeet ym.

Pahoinvointi ja oksentelu
> Perussyyhyn kohdistuva hoito esim. hyperkalsemian hoito, aivometastaasien turvotuksen hoito kortisonilla, ummetuksen hoito, lääkityksen tarkastaminen
> Oireenmukainen lääkehoito: pahoinvointilääkkeet, kortisoni, anksiolyytit, neuroleptit

Askites
> Askitespunktiot. Huom: runsaat punktiot nopeuttavat kuihtumista ja nestettä on
poistettava vain sen verran kuin on välttämätöntä oireiden hallitsemiseksi.

Suolenvetovaikeudet
> Ummetuksen tehokas hoito tehokkaalla laksatiivilääkityksellä (suolensisältöä
lisäävät laksatiivat ovat kuitenkin kontraindisoituja liikkumattomalla kuolevalla
potilaalla).
> Distaalinen suolitukos voidaan tarvittaessa laukaista esim. tuumorin sädehoidolla tai tekemällä avanne.
> Ruokatorvitukoksen laukaiseminen sädehoidolla tai kirurgisella stentillä.
> Jos multippelit tai esim. peritoneaalikarsinoosiin liittyvät tukokset eikä suolen
toimintaa ole mahdollista käynnistää, hoidetaan kivut lamaamalla suoli suuriannoksisella opioidilla.
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Kuihtuminen ja väsymys
> Hb-tason pitäminen riittävän korkealla, jos potilas on liikuntakykyinen eikä hänellä ole masiiveja vuotoja.
> Kortisoni, progestiinit.

Ympäristö
> Pyritään järjestämään yhden hengen huone.
> Pyritään järjestämään omaisten jatkuvan läsnäolon mahdollisuus.
> Saattohoito voidaan toteuttaa myös kotona kotisairaanhoidon/kotisairaalan tuella.

Psyykkinen oireilu
> Keskustelu, kuuntelu.
> Masennus- ja ahdistusoireen, psykoosin, deliriumin huomioiminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen.
> Lääkehoito (anksiolyytit, antidepressantit, neuroleptit).
> Tarvittaessa psykiatrin tai muun alan ammattilaisen konsultaatio.

Saattohoitoon ei kuulu
> Elvytys.
> Infarktin liuotushoito.
> Sytostaattihoito.
> Kontrolliluonteiset tutkimukset.
> I.v.-nestehoito ja antibioottihoito pysyvää laitoshoitoa vaativalla huonokuntoisella potilaalla, ellei tällä uskota olevan merkittävää vaikutusta potilaan oireisiin.

Potilaan ja omaisten henkinen tukeminen
Psykososiaalinen tuki
Saattohoitopotilaan psykososiaalinen tukeminen perustuu yleisinhimillisten
psyykkisten kriisireaktioiden ja sosiaalisten vuorovaikutustekijöiden tuntemukseen ja niiden huomioon ottamiseen potilaan hoidossa. Henkilökunnan jatkokoulutuksella ja työnohjauksella on tässä tärkeä merkitys.
Saattohoitopotilaan kärsimys sisältää masennusta, pelkoja, epätoivoa, vihaa ja
yleistä ahdistuneisuutta. Potilas voi hämmentyä ulkonäkömuutoksistaan, ahdistua elämänpiirinsä kapeutumisesta, hävetä itsekontrollinsa heikentymistä, kokea
ihmisarvonsa alentuvan. Potilaan ja hänen lähiomaisena luopumisprosessi etenee
usein erilaista aikataulua noudattaen, mikä lisää potilaan yksinjäämisen tunnetta.
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Saattohoitopotilaan psykososiaalisen tukemisen perustana on inhimilliseen vuorovaikutukseen ja jatkuvuuteen perustuva hoitosuhde. Hoitosuhteen peruselementtejä ovat huolenpito, välittäminen, turvallisuuden tunteen luominen, avoimuus ja

rehellisyys. Henkilökunnalta tukea saavat omaiset voivat olla hoidon tärkeä lisäresurssi.

Elämänkatsomuksellinen tukeminen
Saattohoitopotilaan lähestyvä kuolema nostaa esille elämänkatsomuksellisia, eksistentiaalisia kysymyksiä. Nämä kysymykset koskevat elämän ja kärsimyksen tarkoitusta, kuolemanjälkeistä elämää, syyllisyyttä.
Potilaan elämänkatsomuksellinen tukeminen on avoimuutta ja valmiutta potilaan
uskonsuunnasta tai uskontokunnasta riippumatta, keskustellen ja yhdessä kysellen kohdata hänen eksistentiaalisia kysymyksiään.
Sairaalapappi on elämänkatsomuksellisten ja hengellisten kysymysten asiantuntija. Hänen tai potilaan oman uskontokunnan työntekijän ja potilaan välisen yhteyden luomisessa on hoitava henkilökunta avainasemassa.

Kuoleman tapahduttua
Potilaan kuoltua omaisille annetaan mahdollisuus rauhassa jättää jäähyväiset vainajalle. Vainajan kunnioittaminen ja surevien omaisten tukeminen kuuluu hyvään
saattohoitoon. Suru ei ole sairaus vaan luonnollinen reaktio läheisen kuolemaan.
Surevan omaisen kohtaaminen edellyttää aikaa ja kykyä eläytyä surevan ihmisen
elämäntilanteeseen sekä valmiutta keskustellen jakaa tapahtuneen herättämiä
tunnereaktioita.
Saattohartauden pitäminen (ks. Virsikirjan liiteosa “rukoushetki läheisen kuoltua”) voi hyvällä tavalla strukturoida jäähyväisten jättämistä vainajalle. Vainajan
tavaroiden luovuttamisen omaisille tulee tapahtua hienotunteisesti.

Yhteydenottotahot
Oma terveyskeskuslääkäri yleensä tuntee potilaan kokonaistilanteen ja toimintakyvyn ja häntä kannattaa konsultoida ongelmallisissa hoitopäätöksissä.
Ennen saattohoitopotilaan lähettämistä erikoissairaanhoitoon suositellaan, että
kyseisen alan erikoislääkäriä konsultoidaan puhelimitse suunnitellun toimenpiteen mielekkyydestä ja toteuttamismahdollisuuksista.
> Kipupoliklinikka 				puh. 323 1321
> Syöpätautien poliklinikka 			
puh. 323 2910
> Hematologinen osasto 				
puh. 323 2742
> Sisätautien takapäivystäjä 			
puh. 85-2617 tai 7921
> Teho-osaston päivystävä anestesialääkäri 		
puh. 85-1403 tai 7910
> Syöpätautien päivystäjän numeron saa osastolta
> Yleissairaalapsykiatrinen poliklinikka, lääkäri
puh. 323 2254
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Elämän loppuvaiheen hoito
Lainsäädäntöä potilaan asemasta ja oikeuksista sekä hoitotahdosta
Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotahto
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista korostaa potilaan oikeutta päättää hoidoistaan ja myös kieltäytyä hoitotoimenpiteistä. Keskustelu kuolevan potilaan hoitoennusteesta torjutaan helposti. Lääkärin velvollisuus on kertoa potilaalle rehellisesti
ja avoimesti sairaudesta, käytettävissä olevista hoitovaihtoehdoista ja sairauden
ennusteesta.
On eduksi, mikäli lääkärillä on käsitys potilaan arvomaailmasta ja toiveista etukäteen. Lääkärin ammattitaito vaikuttaa myös siihen, miten syntyneet tilanteet
selvitetään ja hoidetaan. Niissä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot.
Potilaskertomukseen tehtävistä merkinnöistä tulee riittävässä laajuudessa käydä ilmi taudinmäärityksen, valitun hoidon ja tehtyjen päätösten perusteet. (STM
asetus 99/2001). Jos potilas kieltäytyy tutkimuksesta tai hoidosta, kieltäytymisestä
tulee tehdä luotettavalla tavalla vahvistettu merkintä potilasasiakirjoihin (18 § 3
mom.). Jos potilas haluaa ilmaista hoitoa koskevan vakaan tahtonsa tulevaisuuden
varalle, tästä on tehtävä selkeä, potilaan itsensä varmentama merkintä asiakirjoihin tai liitettävä niihin potilaan tahtoa ilmaiseva asiakirja. Potilasasiakirjoihin tulee lisäksi tehdä merkinnät siitä, että potilaalle on annettu riittävä selvitys hänen
tahtonsa noudattamisen vaikutuksista (18 § 4 mom.). Hoitotahdon muuttamista ja
peruuttamista koskeviin merkintöihin sovelletaan, mitä potilasasiakirjoissa olevan
virheen korjaamisessa 20 §:ssä säädetään eli alkuperäisen ja korjatun merkinnän
on oltava luettavissa. Korjauksen tekijä, korjausaika ja korjauksen peruste tulee
merkitä.
Äkillisessä henkeä uhkaavassa tilanteessa potilaalla ei usein ole itsemääräämismahdollisuutta. Lääkäri ja hoitotiimi pyrkivät silloinkin toimimaan potilaan todennäköisen tahdon ja edun mukaisesti. Hoitopäätökset tulee tehdä ensisijaisena
tavoitteena potilaan hyvän edistäminen. Jos potilas ei itse pysty tahtoaan ilmaisemaan, voi lääkäri saada potilaan läheisiltä tietoa potilaan arvomaailmasta ja toiveista. Lääkäri luo keskustellessaan omaisten kanssa luottamuksellisen suhteen.
Huonosta ennusteesta ja hoidon rajoista tulee informoida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kommunikaatiosta potilaan läheisten kanssa
On toivottavaa, että keskustelut tapahtuvat rauhallisessa ja kiireettömässä ympäristössä. Omaisilta ei saa kysyä lupaa hoitojen rajoittamiseen tai lopettamiseen.
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Tavoitteena on potilaan omien toiveiden selvittäminen. Omaisten/läheisten tehtävä on antaa lääkärille informaatiota potilaan elämännäkemyksistä ja mahdollisista

toivomuksista. Lääkärin tehtävä on puolestaan kertoa omaisille/läheisille, mitä lääketieteellisellä hoidolla on saavutettavissa. Omaisille voidaan aikaisessa vaiheessa
kertoa, mitkä merkit potilaalla ovat positiivisia ja mitkä taas viittaavat huonoon
ennusteeseen. Tarvittaessa voidaan esittää arvio ennusteesta. Hoitotoimenpiteistä
ja tutkimusten tuloksista kertominen kuuluu ensisijaisesti lääkärin tehtäviin. Työpisteissä on sovittava, mitä informaatiota lääkäri antaa ja mitä hoitajat.
Kommunikaation on oltava johdonmukaista. Siksi on tärkeää, että omaisten kanssa keskustelevat henkilöt tietävät, mitä heidän kanssaan on aikaisemmin puhuttu.
Keskustelujen sisällöstä tulee tehdä merkintä potilaskertomukseen tai hoitotiedotteeseen. Kirjaamalla hoitotavoitteet ja -linjat systemaattisesti luodaan mahdollisuus varmistua siitä, että kaikki hoitoon osallistuvat puhuvat ja toimivat samalla
tavalla. Keskustelun aluksi pyritään aina selvittämään omaisten käsitys senhetkisestä tilanteesta.
Hoitotavoitteiden ja linjojen tulee olla niin selkeät, ettei niistä synny epätietoisuutta tai tulkintamahdollisuuksia. Mahdollisuuksien mukaan pidetään myös yhteispalavereita omaisten ja koko hoitotiimin kesken.

Hoitotiimi ja kuoleman kohtaaminen
Lääkärin ja hoitajan oma persoonallisuus korostuu elämän loppuvaiheen hoidossa.
Kohtaamiseen vaikuttaa se, millainen on lääkärin ja hoitajan oma suhtautuminen
kuolemaan. Nämä valmiudet kehittyvät kokemuksen myötä mutta vuorovaikutustaitoja voi myös opiskella.
Työyhteisössä onkin tärkeää keskustella kuoleman kohtaamiseen liittyvistä asioista ja tehdä yhteiset toimintalinjat koskien päätöksentekoa, informaatiota ja merkintöjä potilasasiakirjoihin. Yksimielinen, hyvin informoitu hoitotiimi on hyvän
hoidon edellytys. Se vähentää sekä potilaan, omaisten/läheisten että henkilökunnan ahdistuneisuutta.

Toimintasuosituksia ja suosituksia
potilaskertomukseen tehtävistä merkinnöistä
Lääketieteen kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi yhä vaikeampien sairauksien
hoitamisen ja myös ennusteeltaan toivottomien sairauksien loppuvaiheen pitkittämisen. Tällöin kyseessä ei ole tilapäinen, hoidettava komplikaatio, vaan sairaus,
johon ei ole parantavaa hoitoa ja joka on vääjäämättä johtamassa potilaan kuolemaan.
Tässä tilanteessa hoitava lääkäri keskustelee potilaan kanssa. Läsnä voi olla potilaan valinnan mukaan myös läheinen/lähiomainen sekä potilaan omahoitaja.
Hoitava lääkäri kertoo potilaan sairaudesta lääketieteelliset tosiasiat keskustelun
pohjaksi. Hän tiedustelee, onko potilaalla hoitotahtoa ja onko potilaalla tai läheisellä toivomuksia jatkohoidon suhteen. Hoitolinjasta pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen. Mikäli erimielisyyksiä esiintyy, saattaa ulkopuolisen apu olla
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ratkaiseva. Tarvittaessa konsultoidaan toisen erikoisalan lääkäriä tai potilaan omalääkäriä. Hoitopäätöksen tekee kuitenkin hoitava lääkäri.
Mikäli keskustelu potilaan kanssa ei ole mahdollista, keskustellaan potilaan läheisen/lähiomaisen kanssa ja pyritään selvittämään, mikä on ollut potilaan toivomus
elämän loppuvaiheen hoidosta.
Hoitokeskustelussa sovitaan, että potilaan kärsimystä pitkittävistä hoitotoimenpiteistä luovutaan. Hoitoa ei lopeteta, vaan se suunnataan kivun ja muiden oireiden
lievittämiseen. Hoitokeskustelun tuloksesta ja valitusta hoitolinjasta informoidaan
hoitotiimiä ja kirjataan keskustelun tulos potilaskertomukseen. Tarkat merkinnät
jatkohoidosta tehdään, kun potilas siirtyy toiselle osastolle tai toiseen sairaalaan
tai hoitolaitokseen.
On suositeltavaa, että potilasta hoidetaan ympäristössä, missä myös läheiset voivat
olla läsnä ja voivat saada tukea lähestyvän kuoleman kohtaamisessa. Mikäli niin
toivotaan, tukena voivat olla myös sosiaalityöntekijä, psykologi, yleissairaalapsykiatri tai hengellinen työntekijä.
Erityisen tärkeää on, että annettu hoito on sopusoinnussa tehtyjen päätösten kanssa. Päätökset voivat liittyä syntyviin elvytystilanteisiin tai hoidon rajaamiseen hyvään perushoitoon.

1. EI ELVYTETÄ/DNR (Do Not Resuscitate)
Päätös tarkoittaa, ettei potilaan verenkierron toimintoja elvytetä. Muu potilaskohtainen hoito jatkuu. Päätös perusteluineen sekä potilaan/omaisten kanta kirjataan
potilaan sairauskertomukseen erikoislehdelle. Lääkäri vahvistaa tekstin omalla
nimellään.
Hoitosuunnitelmaan merkitään EI ELVYTETÄ/DNR (Do Not Resuscitate). Symboleja
ei tule käyttää.
Päätös voidaan tarvittaessa muuttaa uuden tilannearvion jälkeen. Silloin kaikkia
asianosaisia on informoitava ja päätös on kirjattava sairauskertomukseen perusteluineen ja allekirjoituksineen.

2. Hyvä perushoito
Päätös tehdään, kun potilaan parantumaton sairaus aktiivisesta hoidosta huolimatta on edennyt vaiheeseen, jossa muu hoito ainoastaan pidentäisi potilaan kärsimyksiä. Hoitokeskustelussa potilaan ja hänen läheisensä kanssa pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen.
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Päätös hyvään perushoitoon siirtymisestä lääketieteellisine perusteluineen merkitään yksityiskohtaisesti potilaskertomukseen. Päätöksen tekoon osallistuneet lääkärit nimetään tekstissä. Saneleva lääkäri allekirjoittaa tekstin. Siitä tulee käydä

ilmi, mihin hoitotoimenpiteisiin ei ryhdytä. (esim. ei respiraattorihoitoa, ei verenpainetta kohottavaa hoitoa, ei dialyysihoitoa). Myös kannanotto enteraaliseen - parenteraaliseen nutriitioon, insuliinihoitoon, antibiootteihin, sydämen rytmihäiriölääkitykseen on suositeltavaa.
Hoito suunnataan potilaan oireiden lievittämiseen ja yleistilan parantamiseeen.
Huolehditaan riittävästä kipulääkityksesta ja pyritään myös vaikuttamaan kipujen
syihin.
Hoitosuunnitelmaan merkitään: HYVÄ PERUSHOITO.
Potilaan siirtoja pyritään välttämään. Päämääränä on antaa mahdollisuus rauhalliseen yhdessäoloon omaisten ja läheisten kanssa sekä hyvää hoitoa kipuun ja ahdistuneisuuteen. Hoitohenkilökunnalla on tärkeä merkitys tämän ilmapiirin luomisessa.
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