
                    

VKS onkologian poliklinikka  onkologian osasto   

sädehoito    muu toimenpideyksikkö  mikä       

 

TARKISTUSLISTA PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA OLEVIEN POTILAIDEN KOTIUTTAMISEEN  

Tarkistuslista koskee potilaita, jotka ovat symptomaattisessa/palliatiivisessa hoidossa taikka saattohoidossa   

 

Tarkistuslista liitetään epikriisiin ja yksi kappale lähetetään potilaan mukana kotiin, yhteyshenkilölle (esim. 

palliatiiviselle hoitajalle) tai siihen perusterveydenhuollon yksikköön, joka vastaa potilaan jatkohoidosta.  
 

 

Nimi:          Henkilötunnus:      

 Päätös palliatiivisesta (symptomaattisesta) hoidosta on tehty yhdessä potilaan kanssa.       

 DNR-päätös on tehty yhdessä potilaan/omaisten kanssa.            

 Jos potilaalla on tahdistin, jossa on defibrillaattoritoiminto, on defibrillaattoritoiminto kytketty 

pois, jos DNR-päätös on tehty.                                                                            

 Potilas on ilmaissut hoitotahtonsa (suullisesti/kirjallisesti).            

 Päätös saattohoidosta on tehty.                 

      

             

Ongelma-alueet/oireet      

 

Potilaan kiputilanne ja kipujen hoito       

 

Apuvälineet (mitä apuvälineitä tarvitaan, mistä hankitaan ja mitkä apuvälineet on jo hankittu) 

      

 

Liikuntakyky      

Ravitsemus (seuraavat seikat huomioitava)      

Allergiat      

Hygienia      

            Eritys      

            Uni      

            Psykososiaalinen toimintakyky      

             

            Perhesuhteet (se mitä potilas haluaa tuoda esiin perhesuhteista)  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoitokontakti perusterveydenhuollossa      

 palliatiivinen sairaanhoitaja (syöpäyhdistys)    

 kunnan syöpähoitaja       

 omaiset osallistuvat hoitoon kotona     

 vuodeosasto/lähisairaala/kotisairaala      

 muu:      

 

            Hoitoyksikkö jatkossa / yhteyttä on otettu  

            (Huom.! On tärkeää, että palliatiivista/saattohoitoa saavan potilaan siirrosta sovitaan suullisesti):  

 puhelimitse       

 osallistunut hoitopalaveriin     

     

Tukipalvelut ja kotiin saatava apu 

 ruokapalvelu      

 turvapuhelin      

 kotipalvelu      

 kotisairaanhoito      

 

Todistukset ja sosiaaliedut  

Potilas on tavannut sairaalan sosiaalityöntekijän     

      

Seuraavat todistukset on annettu 

 B-todistus  pvm           

 C-todistus  pvm           

 Todistukset on lähetetty Kelalle.      

Muut todistukset:       

 

Kelalta on haettu seuraavia etuja       

           

            Potilaan kotikunnalta on haettu 

 asunnon muutostöitä      

 omaishoidon tukea       

 kuljetuspalvelua      

 toimeentulotukea       

 muuta        

 

     Lääkitys  

 uusi lääkeluettelo      

 reseptit (e-resepti/resepti)      

           Muuta potilaan ja/tai omaisten kannalta tärkeää, mitä tulevan hoitokontaktin on hyvä huomioida.      

                  

 

Tarkistusaika VKS:ssa      /      

 Päivämäärä ja allekirjoitus:       

 Lähettävän yksikön puhelinnumero:       

 Tarkistuslista on annettu tiedoksi:        
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