Saattohoitokodissa suojellaan jäljellä olevaa elämää.
Kuinka voin hakeutua saattohoitokotiin?

Saattohoito Koivikko-kodissa
Koivikko-koti on Kanta-Hämeen alueella toimiva saattohoitokoti ja palliatiivisen lääketieteen erityisyksikkö, jossa työskentelee alansa huippuammattilaisia.
Koivikko-koti on keskittynyt hoitamaan vaikeaa sairautta
sairastavia ihmisiä silloin, kun hoidon painopiste on siirretty
oireita lievittävään hoitoon. Palliatiivisesta, eli oireenmukaisesta hoidosta puhutaan silloin, kun sairautta ei ole mahdollista parantaa. Palliatiivisessa hoidossa on esimerkiksi syöpää,
keuhkoahtaumatautia, sydämen vajaatoimintaa tai etenevää
hermostosairautta sairastavia potilaita.
Sairauden etenemisen myötä Koivikko-kotiin on mahdollisuus
siirtyä hoitavan lääkärin lähetteellä. Sairauden etenemisestä
ja saattohoitopäätöksestä on hyvä keskustella hyvissä ajoin
hoitavan lääkärin kanssa. Koivikko-kodin saattohoitoyksikössä kivunhallintaan ja muiden oireiden hoitoon kiinnitetään
erityistä huomioita ja potilaan omia toiveita kunnioitetaan.
Saattohoito Koivikko-kodissa on aina yksilöllistä. Potilaan läheiset ovat tärkeä osa hoitokokonaisuutta ja kodinomaisuus
luo rauhalliset puitteet yhdessäoloon läheisten kanssa.
Hyvä saattohoito suojelee jäljellä olevaa elämää. Näin potilas
voi yhdessä läheistensä kanssa valmistautua lähestyvään kuolemaan sekä keskittyä vielä jäljellä olevaan elämään turvallisessa ympäristössä.

Kotisairaanhoito
Koivikko-kodin kotisairaanhoito turvaa potilaan elämää tutussa kotiympäristössään. Koivikko-koti toimii tukiosastona,
jonne sekä potilas että läheiset voivat soittaa ympäri vuorokauden ohjeiden ja tuen saamiseksi. Kotikäyntejä ja vastaanottotoimintaa järjestetään arkisin kello 8 – 16 välisenä aikana
Kanta-Hämeen alueella. Kotisairaanhoitaja toimii tuki- ja yhteyshenkilönä potilaan ja muiden hoitotahojen välillä. Kotisairaanhoidossa potilas maksaa itse lääkkeet ja hoitotarvikkeet.
Kotisairaanhoidosta on mahdollisuus siirtyä osastohoitoon
Koivikko-kotiin sairauden edetessä.

Vapaaehtoiset
Koivikko-kodilla on päivittäin läsnä koulutettuja vapaaehtoisia potilaan ja läheisten tueksi. He tekevät merkittävää
elämänlaatutyötä toimien esimerkiksi keskusteluseurana,
rinnalla kulkijana ulkoilussa ja muissa potilaan mieltä virkistävissä toiminnoissa.
Koivikko-kodin toimintaa ylläpitää Koivikkosäätiö.
Koivikko-kodin hoitoa käyttävät kunnat ovat Hämeenlinna, Janakkala, Hattula, Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi, jolloin lähetteen lisäksi
erillistä maksusitoumusta ei tarvita. Potilaan omavastuuosuus
vastaa julkisen sektorin asiakasmaksuja. Muualta tulevien potilaiden lähetteen yhteyteen tarvitaan maksusitoumus. Koivikko-kodille voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana riippumatta
asuinkunnasta.
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