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TÄRKEÄ TIEDOTE SOFIAKYLÄN TILAPÄISHOIDON ASIAKKAIDEN LÄÄKEHOITOON LIITTYEN 
 

Lääkehoito on iso ja tärkeä osa hoitoa Sofiakylässä. Virheiden välttämiseksi ja turvallisuuden vuoksi 
toivomme seuraavia toimenpiteitä ennen asiakkaan tuloa tilapäishoidon hoitojaksoille: 

 
 

 Jokaisella asiakkaalla tulee olla oma dosetti, johon on merkitty nimi, henkilötunnus ja valokuva. Dosetissa 
tai dosetin mukana tulee olla aina ajan tasalla oleva lääkekortti/lääkelista. 

 
 Lääkekortissa/lääkelistassa tulee olla selkeästi merkittynä kaikki asiakkaan käytössä olevat lääkkeet (sekä 

jatkuva lääkitys että mahdolliset tarvittavat lääkkeet).  
 

 Tarvittavista lääkkeistä tulee lääkekortissa/lääkelistassa olla asiakkaan yksilöllinen hoito-ohjeistus (mihin 
oireeseen tarvittavaa lääkettä annetaan, milloin ja annostus). 

 
 Lääkekorttiin/lääkelistaan tulee merkitä lääkkeiden antoaika, jos lääke on annettava tiettyyn kellonaikaan. 

 
 Lääkekortissa/lääkelistassa tulee olla tieto siitä, miten asiakas ottaa lääkkeensä ja esim. pistoshoidoissa, 

mihin pistos annetaan, jos antotavat vaihtelevat tai ovat asiakkaan kohdalla poikkeukselliset tai lääkkeiden 
ottamisessa on haasteita. 
 

 Jokaista hoitojaksoa varten tulee laatia ajan tasalla oleva lääkekortti/lääkelista ja lääkehoitoa koskeva 
yksityiskohtainen ohjeistus toteutuksineen, erityisesti silloin kun lääkkeisiin, antotapoihin jne. on tullut 
muutoksia. 

 
 Asiakkaalle jatkuvasti menevät lääkkeet tulee olla aina dosettiin valmiiksi jaettuna (poikkeuksena esim. 

liuokset, jauheet, joista tulee olla selkeä ohjeistus lääkekortissa/lääkelistassa). 
 

 Lääkkeet tulee olla oikein jaettuna dosetin oikeisiin lokeroihin (aamu, päivä, ilta, yö), jotta asiakas saa oikeat 
lääkkeet oikeaan vuorokauden aikaan. Jos asiakas on hoitojaksolla esim. 2 viikkoa, tulee lääkkeet jakaa 
valmiiksi kahteen eri dosettiin. 
 

 Tarvittavat reseptilääkkeet tulee olla lääkkeen omassa alkuperäisessä pakkauksessa, jossa tulee olla kiinni 
lääke-etiketti, josta selviää kenelle lääke on määrätty, mihin lääke on määrätty ja lääkkeen annostus. 
 

 Asiakkaalla tulee olla mukana omat tarvittavat mm. ummetus, kipu-, särky- ja kuumelääkkeet. 
Lääkekorttiin/lääkelistaan tulee kirjata asiakkaan paino mm. kipu-, särky-, kuumelääkkeiden mahdollista 
annostelua varten. 
 

 Mikäli asiakkaalla on haasteita lääkkeiden ottamisessa, niin varalääkkeitä on hyvä olla asiakkaan mukana. 
Varalääkkeiden tulee olla omassa alkuperäisessä pakkauksessaan. Myös lääkkeiden ottamista mahdollisesti 
helpottavat esim. elintarvikkeet tulee olla asiakkaan mukana. 
 

 Lääkkeiden käyttöpäivämäärän tulee olla voimassa, koska vanhentuneita lääkkeitä emme saa antaa. 
 

KIITÄMME YHTEISTYÖSTÄ! 
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Vaatelista-lomake 

NIMI:      

      

HOITOJAKSO:      
 KPL 

MÄÄRÄ 

TULLESSA  

KPL MÄÄRÄ 

LÄHTIESSÄ 
 KPL 

MÄÄRÄ 

TULLESSA  

KPL 

MÄÄRÄ 

LÄHTIESSÄ 

VAATTEET      

Housut   Aurinkolasit   

Shortsit   Muuta: 

__________________ 

 

  

Legginssit   ULKOVAATTEET   

Hameet   Takki   

Mekot   Ulkohousut   

T-paidat   Sadevaatteet   

Topit/Aluspaidat   Saappaat   

Hupparit   Ulkokengät/Töppöset   

Pitkähihaiset paidat   Pipo   

Yövaatteet   Tumput   

Uima-asut   Kypärämyssy   

Sukkahousut   Kauluri/Kaulahuivi   

Sukat   Villasukat   

Alushousut   Villahaalari   

Rintaliivit   Peitto/Viltti   

      

HYGIENIATARVIKKEET   MUUTA   

Shampoo      

Saippua      

Hoitoaine      

Perusvoide      

Huulirasva      

Aurinkorasva      

Hammasharja      

Hammastahna      

Hiusharja/Kampa      

Pompuloita/pinnejä      

Vaipat      

Muuta:      

MUUT TAVARAT      

Puhelin+laturi      

Ipad+laturi      

Yövalo/Unikaveri      

Reissuvihko      

Lompakko, joka sis: 

_______________€ 

     

Dosetti      

Silmäläsit      

 


