Noona osana potilaan syövän hoitoa

Noona lyhyesti
•

Noona on mobiilipalvelu osaksi potilaan syövän hoitoa

•

Noonan avulla
–

Potilas osallistuu aktiivisesti hoitoonsa raportoimalla hoidon aikaisia
haittoja. Hän myös oppii tarkkailemaan omaa vointiaan ja oireitaan
paremmin.
•

–

Potilas saa nopeasti ja tietoturvallisesti yhteyden hoitajaan. Hän voi
kysyä hoitajalta hoitoon liittyvistä asioista tai oireista.
•

–

•

Hoitajalla ajantasainen käsitys potilaan voinnista ja mahdollisuus hoitaa
oireita heti kun ne ilmenevät

Hoitaja voi vastata silloin hänelle itselle parhaiten sopii.

Potilas voi itse seurata omaa vointiaan päiväkirjan avulla koko
hoitonsa ajan

Noonaan kirjaudutaan internet-selaimella ja se toimii
tietokoneella, tabletilla ja mobiililaitteella

Hyvä tietää Noonaan liittyen
•

Noona on helppokäyttöinen, potilas ei
tarvitse siihen hoitajalta ohjeistusta tai
koulutusta

•

Potilas saa viesteihin vastauksen 1-2
työpäivän aikana

•

Noona ei ole hätätilanteita varten.
Tällöin potilaan tulee toimia hoitotiimin
antaman ohjeistuksen mukaan

•

Myös läheinen voi käyttää Noonaa
potilaan puolesta

ASCO 2017 – älykäs oireseuranta
“Doctors often don't hear about the serious side
effects of chemotherapy because patients are
reluctant to complain or don't have enough time
to talk about such problems during jam-packed
office visits, experts say.
But a new study points to a potential solution:
using simple technology to encourage “real
time” reporting of symptoms. Its findings show
that patients with advanced cancer who
reported side effects frequently via an online
tool lived a median of five months longer than
those who waited to mention problems during
office visits.”

Miksi Noona kannattaa liittää osaksi syövän hoitoa?

Potilas

Klinikka

Elinaika*

Puhelinsoitot

Elämänlaatu*

Kontrollikäynnit

Turvan tunne

Päivystyskäynnit

Kommunikaatio
hoitotiimin kanssa

Sairaalahoitoon
joutuminen
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Kommunikaatio
potilaan kanssa

Tietoa Noonasta ja Noonan käyttäjistä

•

Noona on käytössä 7 suomalaisessa
sairaalassa

•

Keskimääräinen Noona-käyttäjä on
66-vuotias

•

Yli 65 % syöpäpotilaista haluaa
käyttää Noonaa oireiden raportointiin

•

Yli 90 % Noonaa käyttävistä
potilaista on aktiivisia käyttäjiä

Hoitajilta kuultua Noonasta
Tiedän miten potilaallani
oikeasti menee ja huomaan
ajoissa, jos potilaallani on
vakavia oireita

Potilas ei joudu ns. katvealueelle
leikkauksen ja lääkehoidon
välissä

Voin helposti tarvittaessa
konsultoida lääkäriä

Voin käyttää Noonaa silloin kun
itse haluan, eikä se keskeytä
työn tekoa kuten puhelin. Ei
enää ristiinsoittelua!

Saan nopeasti
haittavaikutusraportista
käsityksen, mikä potilaan
tilanne on

Valmisvastaukset nopeuttavat
työtäni

Potilaan ei tarvitse tietää aina
keneen ottaa yhteyttä. Noona
ohjaa viestit automaattisesti
oikealle hoitotiimille.

Voin suunnitella potilaan
hoidon paremmin

Potilailta kuultua Noonasta
Vastaus tulee nopeasti ja kysyä voin vaikka
keskellä yötä. Lisäksi voin laittaa kuvia, eikä
tarvitse ajaa 40 minuuttia Tampereelle vaan
voin olla kotona.

Käyttö on helppoa ja
vastaus tuli päivän sisällä.

On hienoa että voin kirjata kaikki asiat tänne
Noonaan liittyen hoitooni ja
kokonaisprosessiin. Kiitos erinomaisesta
hoidosta sairaalaan!

Hienoa että ei tarvitse puhelimessa odotella,
säästyy molempien aikaa =)

Kysymykseeni vastattiin. Noona-kyselyt luovat
tunteen, että hoitoni on kontrollissa, suhde
sairaalaan tuntuu tiiviimmältä.

Haluan, että hoitotiimini saa tietoa tilastani ja
tämä on kätevä tapa viestiä. Voin myös
esittää täällä kysymyksiä minua
askarruttavista asioista.

Kiva että on tällainen
matalan kynnyksen
lähestymismahdollisuus

Kiitos todella nopeasta vastauksesta
esittämääni kysymykseen, ei tarvinnut mennä
nukkumaan epävarmana siitä, toiminko oikein
siteen vaihdossa.

