
Kotisiivous Lastenhoito Terveyspalvelut Turvapuhelin

Terveydenhoidon  
palvelut kotiisi



Terveyspalvelut 010 633 8585 tai stella.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Kotihoito
Hoitotyön ammattilaisemme huolehtivat 

asiakkaan hyvinvoinnista, kuntoutumi-

sesta, terveydestä ja sairaanhoidosta 

hänen omassa kodissaan itsenäistä 

asumista tukien. Laadimme yksilöllisen 

hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä 

asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. 

Kotiutuminen jälkeen hoituu avullamme 

vaivattomasti. Olemme apuna mm. lääke-

hoidossa, haavahoidoissa sekä pesey-

tymisessä. Hoidamme myös kauppa- ja 

muut asiointiavut, ulkoilun sekä kodin 

siistimisen. Vankka lääketieteellinen osaa-

misemme on hoitotyömme tukiranka.

Fysioterapia
Kuntoutus on tärkeä osa sairastuneen  

hyvinvointia. Se on tavoitteellista ja 

aktiivista toimintaa, jolla pyritään pa-

rantamaan ja ylläpitämään toiminta- ja 

työkykyä sekä sairauden ennustetta. 

Fysioterapeutti arvioi fyysistä suoritusky-

kyä sekä antaa yksilöllisiä ohjeita liik-

kumisesta sairauden kanssa tai tehdyn 

toimenpiteen jälkeen. Tavoitteena on 

motivoitua liikkumaan kotioloissa. Kotona 

suoritettavat fysioterapiapalvelumme 

kuuluvat Kela-korvauksen piiriin lääkärin 

lähetteellä. Palveluita voi kuitenkin ostaa 

myös ilman lähetettä.

Kotisairaanhoito
Stellan sairaanhoitajat palvelevat sekä 

kertaluontoisissa asioissa että tarpeisiin 

laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. 

Sairaanhoitajamme tehtäviä kotikäynnillä 

ovat muun muassa ompeleiden pois-

tot, injektiot, haavanhoidot, rokotukset, 

suonensisäiset lääkehoidot ja muun 

lääkehoidon toteutus ja seuranta. Myös 

laboratoriokokeita ja -tutkimuksia voi-

daan tehdä joustavasti sairaanhoitajan 

kotikäynnin yhteydessä.

Kodin kaikki  
terveyspalvelut
Stellalla tehtävämme on huolehtia suomalaisten terveydestä ja kodeista, jotta elämä olisi helpompaa. 

Kokeneet terveyden- ja kodinhoidon ammattilaisemme tekevät työnsä lämmöllä ja asiakaskohtaisen 

hoitosuunnitelman mukaisesti. Terveyttä ylläpitäviä ja edistäviä palveluitamme ovat  

esimerkiksi kotihoito, kotisairaanhoito ja fysioterapia.



Terveyspalvelut 010 633 8585 tai stella.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Kotilääkäri
Stellan pääkaupunkiseudun ympäristös-

sä saatavilla olevat kotilääkäripalvelut 

on suunniteltu jokaiselle iästä ja tervey-

dentilasta riippumatta. Kotilääkäri tutkii 

asiakkaan, arvioi tilanteen ja määrää 

tarvittaessa oikean lääkityksen sekä 

suunnittelee jatkohoidon tarpeen. Lääkä-

rillä on mukanaan yleisimmin tarvittavat 

lääkkeet, joten lääkitys voidaan tarpeen 

vaatiessa aloittaa välittömästi.

Kotisairaala
Pääkaupunkiseudun ympäristössä toi-

mivan Stellan kotilääkärin kautta asiak-

kaan on mahdollista siirtyä Kotisairaalan 

asiakkaaksi. Tällöin vältytään raskailta 

sairaalasiirroilta ja jonotukselta sairaala-

ympäristössä. Kotisairaala tarjoaa poti-

laalle ainutlaatuisen hoitokokonaisuuden, 

jossa vaativankin taudin diagnosointi ja 

hoito tapahtuu turvallisesti kotioloissa. 

Myös ympärivuorokautinen hoito on jär-

jestettävissä kotisairaalassa esimerkiksi 

saattohoidon tullessa ajankohtaiseksi.

Saattohoito
Kun saattohoito tehdään kotona, on pa-

rantumattomasti sairaalla mahdollisuus 

osallistua kodin arkeen. Kotisaattohoito 

sisältää kotihoidon, sairaanhoidon ja lää-

kärin palveluita. Hoitajamme ovat läsnä 

ja huolehtivat esimerkiksi hygieniasta, 

ravitsemuksesta sekä oireiden hoidosta. 

Kotiin tuodaan kaikki hoidon vaatima 

välineistö, kuten suonensisäiseen lää-

kehoitoon tarvittavat välineet, sairaala-

vuode tai happirikastin. Potilaan voinnin 

muutoksiin ja niiden hoitoon reagoidaan 

nopeasti. Erityisesti kivun hoidossa se on 

ensiarvoisen tärkeää.

Teemme yhteistyötä lukuisten kuntien kanssa palveluiden  

sunnittelemisessa ja tuottamisessa. 

 • Olemme kodin palvelutuotannon asiantuntijoita 

 • Olemme palvelusetelituottaja useissa kunnissa

Myös 
palvelusetelillä

Tilaa maksuton suunnittelukäynti:  
010 633 8585 tai asiakaspalvelu@stella.fi.

Terveys- ja hoivapalveluidemme  
puhelinpalvelu ja hälytyskeskuksemme 
päivystää kellon ympäri vuoden  
kaikkina päivinä.
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