
TOIMINTA 

Kotisairaalan lääketieteellisestä hoidosta vastaa kotisairaalan 

lääkäri. Kotisairaalassa työskentelee 5 sairaanhoitajaa ja he 

toteuttavat hoidon lääkärin määrittelemän hoitosuunnitelman 

mukaisesti yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. 

Kotisairaala toimii joka päivä kello 8-21. Muuna aikana voi 

voinnin muutoksista olla yhteydessä alueen päivystykseen tai 

vuodeosastolle. 

YHTEYSTIEDOT  

Kotisairaala toimii osoitteessa Tohtorintie 4, Kalajoki.  

Käynti C-siiven päätyovesta.  

Puhelin: 040 358 7210 maanantai - sunnuntai kello 8-21. 

 

Kokkolan tai Oulaskankaan yhteispäivystykseen yhteyden saa 

valtakunnallisen päivystysavun kautta numerosta 116 117. 

Palliatiiviset potilaat voivat tarvittaessa olla yhteydessä Kalajoen 

vuodeosastolle puhelinnumero 044 4691 503. 
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TOIMINTA-AJATUS 

Kotisairaala tarjoaa sairaalatason hoitoa vaihtoehtona 

sairaalahoidolle. Tavoitteena on korvata sairaalahoito 

kokonaan tai lyhentää sitä tukemalla potilaan varhaista 

kotiutumista.  

Kotisairaala tarjoaa palveluja Kalajoen kaupungin ja 

Merijärven alueella potilaan kotona tai muussa asuinpaikassa, 

kuten palveluasumisessa. Vaihtoehtoisesti potilas voi tulla 

saamaan hoitoa kotisairaalan toimistoon. 

Kotisairaalan potilaaksi soveltuvat 

* suonensisäistä antibioottia tarvitsevat infektiopotilaat (esim. 

keuhkokuume, ruusu, virtsatietulehdus) 

* suonensisäistä nestehoitoa tarvitsevat potilaat 

*sisätautipotilaat, joilla on esimerkiksi dialyysihoito 

* kirurgiset potilaat, joilla on esim. leikkausten jälkeen 

jatkohoidon tarve 

* syöpäsairaat, joilla tarvitaan oirehoitoa 

* elämän loppuvaiheen (palliatiivinen hoito) potilaiden 

erilaisten oireiden hoito sekä kotisaattohoitopotilaat. 

Kotisairaala vastaa hoitojakson aikana potilaan 

kokonaisvaltaisesta hoidosta ja seurannasta sekä tarvittaessa 

järjestää jatkohoitopaikan. 

Kotisairaalan kautta pyritään mahdollistamaan myös hyvän 

palliatiivisen hoidon sekä kotisaattohoidon toteutuminen 

Kalajoen kaupungin ja Merijärven alueella. Kotisaattohoito 

toteutetaan yhdessä omaisten ja kotihoidon kanssa.  

 

LÄHETE 

Kotisairaalaan siirrytään suoraan päivystyksestä, lääkärin 

vastaanotolta tai osastolta lähetteellä. Lähetteessä tulee olla 

selkeästi potilaan hoito-ohjeet ja jatkohoitosuunnitelma.  

Kotisairaalaan tulee olla yhteydessä puhelimitse numeroon 

040-3587210, jonka aikana tarkistetaan potilaan sopivuus 

asiakkuuteen sekä sen hetkinen paikkatilanne. 

 

HOIDON EDELLYTYKSET 

* kotisairaalahoito on potilaalle vapaaehtoista 

* potilas haluaa tulla hoidetuksi kotonaan ja hänen vointinsa 

sen sallii  

* hänen tulee selviytyä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti 

tai läheisten ja tukipalveluiden avulla  

* potilaan tulee sitoutua noudattamaan sovittuja aikoja, 

päihteettömyyteen hoidon aikana sekä tupakoimattomuuteen 

hoitokäyntien aikana 

* lemmikkieläimet pidetään kytkettyinä tai toisessa 

huoneessa hoitokäyntien aikana. 

 


