
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palliatiivisen hoidon yksikkö 
 

Esite potilaille ja heidän omaisilleen 
 

 
 



 

 

Mikä on Palliatiivisen hoidon yksikkö? 

Palliatiivisen hoidon yksikkö on Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuuluva yksik-

kö, joka toimii Satasairaalassa. Se vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin oi-

reenmukaisen eli palliatiivisen hoidon toteutuksesta yhteistyössä Satasairaa-

lan muiden yksiköiden ja Satakunnan kuntien perusterveydenhuollon kans-

sa. Tarvittaessa luodaan hoitokontakti asuinkunnan kotisairaalan kanssa. 

Kotisairaala voi tarvittaessa järjestää paikan tukiosastolle.  

  

Mitä tarkoittaa palliatiivinen eli oireenmukainen hoito? 
Kun potilas sairastaa vakavaa sairautta (mm. syöpä, vaikea sydänsairaus) 

ja sairauden kulkuun ei enää voida vaikuttaa, siirrytään palliatiiviseen eli 

oireenmukaiseen hoitoon. Oireiden lievittämisellä ja hoidolla on tarkoituk-

sena ylläpitää mahdollisimman hyvää elämänlaatua ja auttaa kotona pär-

jäämisessä. Tällaisia oireita ovat mm. kipu, hengenahdistus, pahoinvointi ja 

väsymys.  

 

Miten palliatiivisen hoidon yksikkö toimii? 

Palliatiivisen hoidon yksikköön tullaan lähetteen perusteella. Lähete teh-

dään potilaan suostumuksella potilasta hoitavassa yksikössä. Usein lähete 

kannattaa tehdä ennakoivasti jo ennen varsinaista palliatiiviseen hoitoon 

siirtymistä, kun sairauden tai sen hoitojen aiheuttamat oireet vaikeuttavat 

arjessa selviytymistä. Potilas (tai omainen potilaan luvalla) voi myös pyytää 

lähetettä. 

Jos potilas on kotona, hänelle järjestetään polikliininen vastaanottokäynti. 

Vastaanottokäynnille toivotaan mukaan myös omaista/omaisia.  



 

 

Jos potilas on Satasairaalan osastolla, potilas käydään tapaamassa osas-

tolla.  

Jos potilas on terveyskeskuksen vuodeosastolla, otetaan yhteyttä potilasta 

hoitavaan yksikköön ja puhelimitse sovitaan jatkotoimenpiteet ja –hoito. 

 

Miten palliatiivisen hoidon yksikkö voi auttaa? 

Oireenmukaiseen hoitoon kuuluu potilaan oireiden lievittäminen, tiedon 

antaminen sairauden kulusta ja sen aiheuttamista oireista sekä niiden hoi-

dosta. Siihen kuuluu myös potilaan ja omaisten henkisten ja hengellisten 

tarpeiden huomioiminen ja auttaminen sekä pelkojen ja turvattomuuden 

tunteen hälventäminen.  

 

Oireiden hoidon tavoitteena on, että potilas voisi asua kotona mahdolli-

simman kauan, halutessaan kuolemaan saakka.  

 

Myös syöpähoidot aiheuttavat monenlaisia oireita, mm pahoinvointia ja 

oksentelua, yleistä voimattomuutta ja väsymystä sekä kuumeilua. Tällöin 

palliatiivisen hoidon yksikkö voi olla tukena potilaan oirehoidossa jo ennen 

varsinaista palliatiivista hoitovaihetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Missä Palliatiivinen yksikkö toimii 

- Satasairaalan N-rakennuksen 0-kerroksessa  

 

Yhteystiedot 

- Puhelinnumero 050- 352 5725 

- vastaa maanantaista torstaihin 8:00-15:00 ja perjantaisin 8:00-

14:00 

 

 

Linkkejä: 



 

 

satasairaala.fi 

palliatiivinentalo.fi 
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