SUOMEN HAAVAHOITO OY TULOSTETTAVA HINNASTO JA
PALVELUKUVAUKSET

Ei erillistä iltakorvausta.
Ei lauantailisää (klo 16 asti) Sunnuntaisin hinnat ovat 1½ kertaiset.
Kilometrikorvaus 0,65€ tai matka-aikakorvaus 18 € alkava ½ h.
Hoitotarvikkeet eivät sisälly hintoihin

Auktorisoidun haavahoitajan käynti tai arviointikäynti 69 €/h
Haavahoitoon erikoistuneen sairaanhoitajan hoitokäynti 59 €/h
Kotisairaanhoito 50 €/h
Kotihoito 45 €/h
Opetuskäynti 105 €/h
Muu asiointiapu 39 €/h
Moniammatillinen kotikäynti, erillisen sopimuksen mukaan
Mittauskäynnit 75 €/krt (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Turku, Kaarina ja Paimio)
Mittauskäynnit 90 €/krt (Lieto, Raisio, Lohja, Vihti, Nummela, Kirkkonummi, Salo,
Parainen ja Aura)
Mittauskäynnit muut kunnat 70 km etäisyydellä Espoon tai Turun keskustoista 140 €/krt.
Mittauskäynteihin ei lisätä kilometrikorvausta ja hinnat voimassa mantereella.
Luennot 45 min 350 €/h, alv. 0% (sis. valmistelupalkkion)

Palvelukuvaukset:
Haavahoitajan ensikäynti
-

Laaja terveydentilan haastattelu, anamneesi
Tarvittavat mittaukset
Elämänlaatu- ravitsemus- ja muut mittarit
Ihon ja haavatilanteen arviointi ja hoito
Alaraajaturvotuksen arviointi ja hoito
Hoito- ja palvelusuunnitelma
Hoitotarvikkeiden tilaus/hankinta
Elämäntapaohjaus ja neuvonta, kirjallinen ja suullinen
Tarvittaessa lääkärin tai muun asiantuntijan konsultaatiot

Haavahoitajan arviointikäynti
-

Hoitosuunnitelman mukainen, 2-4 viikon välein
Seurataan ja arvioidaan suunnitelman toteutumista sekä hoitovastetta
suhteessa tavoitteisiin
Tarvittavat mittaukset
Hoito
Ohjaus ja neuvonta
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Hoitokäynti

-

Omahoitajan tekemä hoitosuunnitelman mukainen hoitokäynti 1-7x
viikossa
Arvioidaan joka hoitokerralla tilannetta suhteessa tavoitteisiin
Tarvittavat konsultaatiot
Ohjaus, neuvonta ja tuki

-

Sairaanhoitajan kotikäynti sairaalasta kotiutuessa
Edistää sairauden kanssa elämistä kotona
Lääkärin määräämät hoidot, mittaukset, lääkehoito
Voinnin seuranta
Kivun arviointi ja seuranta
Lääkärin konsultaatiot tarvittaessa
Omaisten ja omaishoidon tuki

-

Lähihoitajan tai perushoitajan tekemä käynti
Omahoitaja
Kun toimintakyky on alentunut ja tarvitaan apua päivittäisissä toimissa
(esim. hygienia, ravitsemus, lääkitys)
Ohjaus ja neuvonta
Kuntouttava työote
Omaisten ja omaishoidon hoidon tuki

-

Kotisairaanhoito

Kotihoito

Moniammatillinen kotikäynti
-

Erillisen sopimuksen mukaan ostopalveluna erikoislääkärin kotikäynti
yhdessä haavahoitajan kanssa esim. diagnoosin ollessa puutteellinen.
Muutoin käynnin sisältö vastaa haavahoitajan ensikäyntiä.

-

Haavahoitajan tekemä ns. konsultaatiokäynti
Vastaa sisällöltään haavahoitajan ensikäyntiä, mutta hoidon toteutus
opetetaan asiakkaan omille hoitajille
Sopii tilanteessa, jolloin haavan paraneminen on pitkittynyt TAI alaraajojen
turvotuksen hoidosta ei ole ollut apua ja tarvitaan tietoa oikeista
paikallishoitotuotteista, niiden käytöstä, hoitosuunnitelman päivittämistä
ja asiakas haluaa säilyttää suhteen nykyiseen kotihoitoonsa.

-

Tukipalvelu tarvittaessa
Ostopalveluna kodinhoidollinen apu

Opetuskäynti

Muu asiointiapu
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-

Kaupassa käynnit, asioilla käynti
Sosiaalisen kanssakäymisen tuki, seuranpito
Saattopalvelu

Luennot esim. työyhteisöille, sopimuksen mukaan sisältö
-

Haavahoito
Alaraajaturvotus
Workshopit

