Kotisairaala tarjoaa kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka
on vaihtoehto osastohoidolle.
Kotisairaalahoito toteutetaan asiakkaan kotona tai muussa asumispaikassa, kuten tehostetussa palveluasumisessa tai kotihoidon yksiköissä.
Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähettämänä suoraan päivystyksestä, lääkärin vastaanotolta tai osaston lääkärin lähettämänä. Lääkäri arvioi, soveltuuko asiakas kotisairaalapotilaaksi ja laatii
hoitosuunnitelman. Kotisairaalan sairaanhoitajat toteuttavat hoitoa
asiakkaan kotona lääkärin määräysten mukaisesti.
Kotisairaalan asiakkaan hoitavana lääkärinä toimii osaston lääkäri.
Virka-ajan ulkopuolella voidaan tarvittaessa konsultoida päivystävää
lääkäriä.
Kotisairaalahoidolla voidaan välttää osastohoito kokonaan tai lyhentää osastojaksoa aiemmin tapahtuvalla kotiutuksella kotisairaalan asiakkaaksi. On myös mahdollista, että hoito aloitetaan kotisairaalassa,
ja voinnin niin vaatiessa asiakas siirtyy osastohoitoon.
Kotisairaalaan soveltuvia asiakkaita ovat tulehduspotilaat
(mm. keuhkokuume, ruusu, virtsatietulehdus), jotka tarvitsevat suonensisäistä antibioottihoitoa ja/tai suonensisäistä nestehoitoa sekä
lääkärin määräyksen mukaisesti verensiirrot ja suonensisäiset nesteytykset.
Kotisairaalassa voidaan hoitaa myös uuden lääkityksen aloituksen ohjausta ja seurantaa tarvitsevia potilaita, kuten verenohennuslääkkeen
aloitus tai insuliinihoidon aloitus.
Lisäksi kotisairaala hoitaa saattohoitopotilaita yhdessä läheisten, kotihoidon ja kotikuntoutustiimien kanssa.
Kotisairaala toimii joka päivä klo 7–21.
Yöaikaan kotisairaalan puhelut kääntyvät osastolle.

Kotisairaalahoidon edellytykset:
• 18 vuoden ikä tai lääkärin harkinnan mukaan myös nuoremmat
perusterveet henkilöt.
• Lääkäri on arvioinut asiakkaan soveltuvuuden kotisairaalapotilaaksi
ja on laatinut hoitosuunnitelman.
• Asiakas haluaa tulla hoidetuksi kotonaan ja hänen vointinsa sen
sallii.
• Asiakas selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti tai läheisten ja tukipalveluiden avulla.
• Asiakas sitoutuu noudattamaan sovittuja aikoja, päihteettömyyteen
hoidon ajan sekä tupakoimattomuuteen hoitokäyntien aikana.
• Lemmikkieläimet pidetään kytkettyinä tai toisessa huoneessa hoitokäyntien aikana.

Kotisairaalan hoitomaksut:
• Maksu määräytyy käyntikertojen mukaan:
12 €/vrk, jos yksi sairaanhoitajan käynti,
22 €/vrk, jos käyntejä kaksi vuorokaudessa,
36 €/vrk, jos käyntejä kolme tai enemmän.
• Käyntimaksu sisältää lääkkeet, joita tarvitaan akuutin kotisairaalaan
johtaneen sairauden hoitoon.
• Kotisairaalan hoitomaksut eivät kerrytä asiakasmaksukattoa.
• Kotisairaalan käynnit ovat maksuttomia tehostetun palveluasumisen
yksikössä asuvilla ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille.

Yhteystiedot hoitoon liittyvissä asioissa:
• Kotisairaalan sairaanhoitajat:
puh. 040 669 0568 ja 040 635 1813.

Kotisairaala
Kotisairaalan esimiehenä toimii sairaalaosaston
osastonhoitaja Outi Suominen, puh. 044 3699 383.
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