
CASE 
VILLE-PETTERI MÄKINEN 
 
Ville-Petteri Mäkinen on 88-vuotias yksin asuva mies. Tällä hetkellä Ville-Petteri on 
hoitojaksolla terveysaseman vuodeosastolla hengenahdistuksen ja voimattoman olon vuoksi. 
Vaimo on ollut tehostetussa palveluasumisessa jo kaksi vuotta. Ville-Petterillä on todettu 
verenpainetauti sekä sydämen vajaatoiminta ja sen vuoksi hänellä on usein hengenahdistusta. 
Jalat ovat turvoksissa ja viimeisen kahden viikon aikana paino on noussut 5 kg. Tällä hetkellä 
hän painaa 85 kg. Ville-Petteri ei jaksa enää liikkua itsenäisesti ja hänellä on usein voimaton 
olo. Ville-Petteri on kaatunut rollaattoria vasten 4.11. ja saanut silloin oikeaan sääreen 
pinnallisen haavauman. Hän tarvitsee apua päivittäisiin toimintoihin mm. puhtauteen, 
liikkumiseen ja ruokailuihin. Suunnitelmana on kotiuttaa hänet seuraavalla viikolla, jos olo 
kohentuu. 
 
ESIMERKKI RAKENTEISESTA KIRJAAMISESTA 
Tietojärjestelmänä on Pegasos 
 
Ville-Petteri Mäkinen, 010127-123A 
 
Hoidon tarve 

Hengenahdistus 
                  Sydämen vajaatoiminnan vuoksi ajoittain voimakasta hengenahdistusta. Reilut 

turvotukset jaloissa. 
Paino on noussut 5 kg kahden viikon aikana. 

Hoidon tavoite 
                  Nestetasapaino 
                                     Nestelastin väheneminen, tavoitepaino 80 kg 
                  Hengitys 
                                     Hengityksen normalisoituminen 
Suunnitellut toiminnot 
                  Nestetasapainon laskeminen 
                                     Nestelista 
                                     Nesterajoitus 2000 ml / vrk 

Verenpaineen seuranta. 
RR ja pulssi x 2. Ennen aamupalaa ja aamulääkkeitä uudelleen noin kahden 
tunnin kuluttua lääkkeenoton jälkeen. 

Hengityksen seuranta 
Happisaturaation seuranta kerran päivässä 

Painon seuranta 
Paino x 1 / vrk ennen aamupalaa 

Turvotusten seuranta 
Seurataan turvotuksia erityisesti jaloissa 

Arviointi 
                  Arvioidaan nesterajoituksen toteutumista ja seurataan painoa 

Verenpaineen, pulssin ja hengityksen arvojen arviointi yhdessä lääkärin kanssa 
 
************** 
 
Hoidon tarve 
                  Aktiviteetin heikkeneminen 

Voimaton olo sydämen vajatoiminasta johtuen. Ei jaksa liikkua itsenäisesti, ei 
selviydy päivittäisistä toiminnoista ilman avustamista. 

Hoidon tavoite 
                  Selviytyminen 



                                       Selviytyy päivittäisistä toiminnoista kotihoidon avustamana. 
                  Aktiviteetti 
                                       Kykenee liikkumaan omatoimisesti 
Suunnitellut toiminnot 
                  Puhtaudesta huolehtiminen 

Tekee pesut avustettuna WC:ssä. Pesee itse ylävartalon, alavartalon pesussa 
tarvitsee apua. Pesee itse hampaat lavuaarin äärellä. 

                  WC-toimintojen turvaaminen 
Päivisin käy avustettuna WC:ssä. Öisin käyttää sängyn vieressä olevaa 
portatiivia. 

                  Liikkumisessa avustaminen 
Rollaattorin ja avustajan turvin kävelee lyhyitä matkoja. Oma rollaattori 
mukana. 

                  Ruokailun järjestäminen 
Avustetaan päiväsaliin lounaalle ja päivälliselle, muuten ruokailee vuoteen 
reunalla istuen. 

Arviointi 
Pystyy huolehtimaan omasta puhtaudestaan avustettuna. Päivisin pystyy 
käymään WC:ssä avustettuna, öisin portatiivin kanssa ollut tasapainovaikeuksia. 
Liikkuminen rollaattorin avustuksella sujuu lähes itsenäisesti. Syö itsenäisesti 
päiväsalissa lounaan ja päivällisen. 

 
*********** 
 
Hoidon tarve 

Akuutti haava 
Kaatunut rollaattoria vasten 4.11., oikeaan sääreen pinnallinen palkeenkieli, 4 x 
2 x 1 cm, vuotaa herkästi. 

Hoidon tavoite 
                  Kudoseheys: Haava paranee 
                  Aistitoiminta: Kivuttomuus 
Suunnitellut toiminnot 
                  Haavan hoito: Mepilex border 3 päivän välein tai tarvittaessa 
                  Lääkeinjektion anto: Oxynorm sc. Ennen haavan hoitoa lääkelistan mukaan. 
Arviointi 

Haavan parantumisen seuraaminen. Valokuvien ottaminen haavan 
paranemisen seurannassa. 
VAS-kipujanan käyttö kivun seurannassa. 

 
************ 
 
Hoidon tarve 
                  Hoidon jatkuvuuden tarve 

Suunnitellaan kotiutumista kotihoidon avulla. Suunnitellaan jatkohoitopaikan 
hakemista. Omainen toivoo turvapuhelimen hankkimista kotiutumisvaiheessa. 

Hoidon tavoite 
                  Jatkohoito 
                                       Kotiutuminen kotihoidon avulla. Potilas odottaa jatkohoitopaikkaa. 
Suunnitellut toiminnot 

Jatkohoidon suunnitelman laatiminen. Kotikäynti: Mm. apuvälineiden 
kartoittamista ja kotona selviytymistä varten. 

Arviointi 
                  Apuvälineiden tarve ja käyttö. Kotona selviytyminen. 
	  


