
Syöpäpotilaan 

psykososiaalinen tukeminen

-case

Syöpätautien poliklinikka 

Mehiläinen Länsi-Pohja 



Potilas

 Ruokatorven syöpä

 Laajat toimenpiteet  ei mitään p.o.

 Kommunikointivaikeus, afasia (aikaisemmin sairastettu infarkti)

 Palovammat aiemmasta tapaturmasta

 Alkoholitausta

 Yksin asuva, aikuisen lapsen kanssa tapaamiset harvakseltaan



Hoito

 Sytostaattihoito viikoittain

 Kaikki esilääkkeet i.v. tai PEG:n
kautta (kortisoni, setiritsiini, 
granisetron, ranitidiini)

 Pahoinvoinnin tehokas estäminen 
(ei saa oksentaa)

 Kivunseuranta, kipulääkitys, 
tarvittaessa akuuttiin ohjaaminen

 Nesteytys

 Ravintoliuokset PEG:n kautta 
hoitopäivinä

 Veriarvojen seuranta hoitoa 
edeltävänä päivänä

 Haavahoidot

 Painonseuranta

 Potilasohjaus

 Vastearviotutkimukset, onkologin 
vastaanotot

 PSYKOSOSIAALINEN TUKEMINEN



Syöpähoitajan tuki

 Luottamuksellisen hoitosuhteen luominen

 Kommunikoinnin helpottuminen pikkuhiljaa

 Säännölliset kontaktit

 Avuntarpeen kartoittaminen, potilaan pyyntöjen toteuttaminen

 Erilaisten tukimuotojen tarjoaminen

 Yhteyksien luominen potilaan ja tukiverkoston välille

 Syöpäsairaanhoitajan tuki normaalia laajempaa, potilas ei halunnut 

kotisairaanhoidon tai muita kotiin järjestettäviä palveluita

 Yleensä yhteistyö kotisairaanhoidon kanssa ja jos laajemman kotihoidon 

järjestelyn tarve, niin yhteys kotiutuskoordinaattoriin



Psykiatrinen sairaanhoitaja

 Psyykkinen kuorma, yksinäisyys, kuolemanpelko

 Yhteys psykiatriseen sairaanhoitajaan, pyyntö keskustelukäyntien 

aloittamiseen (aloitus viivästyi organisaatiomuutoksen ja 

lähetekäytänteiden aiheuttamien epäselvyyksien vuoksi)

 Ensimmäiselle tapaamiselle potilas ohjattiin psykiatrian yksikköön ja tämän 

käynnin jälkeen säännölliset tapaamiset



Seurakunta

 Potilaalla toive keskustella sairaalapapin kanssa

 Syöpäsairaanhoitaja oli yhteydessä seurakuntaan (Sairaalapastori oli juuri 

jäänyt eläkkeelle, eikä seuraajaa ollut valittu)

 Seurakunnalta saatiin yhteystiedot mahdollisiin käyntejä suorittaviin 

pappeihin

 Potilas ei halunnut tavata kotona, vaan ensimmäinen keskustelu järjestettiin 

hoitojen yhteyteen syöpätautien poliklinikalle

 Myöhemmin keskusteluja on jatkettu potilaan kotona



Syöpäyhdistyksen tukihenkilö

 Syöpäyhdistyksen kautta potilaalle saatiin järjestettyä tukihenkilö

 Tukihenkilö kävi kerran viikossa kotona ja oli mukana myös 

vastaanottokäynneillä

 Luottamuksen luominen tukihenkilöön vaati aikaa. Myöhemmin suhde 

vahvistui kommunikaation parannuttua. Tukihenkilö ja pappi olivat ainoat 

henkilöt, jotka saivat käydä potilaan kotona.



Sosiaalityöntekijä

 Syöpähoitaja otti yhteyttä sosiaalityöntekijään

 Järjestettiin tapaaminen hoitokäynnin yhteyteen

 Tarkoituksena auttaa hakemusten tekemisessä esim. taloudelliset etuudet, 

sopeutumisvalmennusasiat.



Tuen merkitys

Syöpähoitajien huomioita:

• Uskallus kommunikoida parantui

• Mieliala koheni

• Hyvinvointi alkoi näkyä ulkoisessa olemuksessa

• Jaksoi sitoutua toistuviin, raskaisiin hoitoihin

• Pärjää arjessa saadun tuen turvin

• Säännölliset kontrollit syöpätautien poliklinikalla jatkuvat


