Liikunnan/ liikkumisen apuvälineet ja pienapuvälineet

Jatkofysioterapia
Omatoimiset harjoitteet
Fysioterapiakäynnit (KELA)
Kurssimuotoinen
kuntoutus
Sopeutumisvalmennus,
moniammatillinen
yksilökuntoutus (KELA)

FYSIOTERAPEUTTI
Liikunta- ja toimintakyvyn
arviointi
Ohjaus ja neuvonta
Jatkofysioterapian
suunnittelu

RAVITSEMUSTERAPEUTTI
Ravitsemusohjaus
Ohjaus ravitsemushoidon
toteutuksesta
Seuranta tarpeen mukaan

Järjestöjen tuki
Vertaisryhmät,
muut tilaisuudet ja
yksilöllinen tuki
sairauden eri vaiheissa.

Kommunikoinnin
apuvälineet

PUHETERAPEUTTI
Apu ja tuki nielemiseen
liittyvissä asioissa
Ohjaus kommunikointiin ja
kommunikoinnin apuvälineisiin
liittyvissä asioissa
Tarvittaessa lähete
apuvälinekeskus Tikoteekkiin

Puhevammaisten tulkkipalvelut
(KELA)
Kommunikaatio-ohjaus/-opetus
(oman kunnan kautta)

TOIMINTATERAPEUTTI
Apuvälineiden tarpeiden kartoitus
Arvio asunnon muutostöistä,
jatkotoimenpiteiden sopiminen
perusterveydenhuollon kanssa
Ohjaus apuvälineiden käytöstä ja hausta
(apuvälinelainaamot, apuvälinepalvelut)
Seuranta tai ohjaus perusterveydenhuollon
toimintaterapeutille

NEUROLOGI/
NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA
Diagnoosi
Kuntoutussuunnitelma
Työkykyarvio
Lääkkeellinen hoito
Lähetteet ja lausunnot
(erityistyöntekijöille,
kuntoutukseen,
keuhkosairauksien ja
palliatiivisen hoidon
poliklinikalle jne.)

KUNTOUTUSOHJAAJA/
TERVEYSSOSIAALITYÖNTEKIJÄ
Sosiaalisen tuen tarpeen arviointi
Etuuksien ja palvelujen tarpeen
kartoitus
Yhteistyö kunnan
vammaispalvelujen suuntaan

Vammaispalvelut
Sosiaalityöntekijän palvelut
Kuljetuspalvelu
Henkilökohtainen apu
Omaishoidon tuki
Palveluasuminen

ALS-POTILAAN
ALS-POTILAANHOITOPOLKU
HOITOPOLKU HYKS-SAIRAANHOITOALUEELLA
HYKS-SAIRAANHOITOALUEELLA

Mallinnettu HUS:n luvalla dokumentista “ ALS-potilaiden palliatiivisen j a saattohoidon hoitoketju
Mallinnettu HUS:n luvalla dokumentista “ALS-potilaiden palliatiivisen ja saattohoidon hoitoketju
HYKS-sairaanhoitoalueella
28.1.2019.” Kaavio esittää hoitopolun yleisellä tasolla. Jokaisen potilaan sairauden
HYKS-sairaanhoitoalueella 28.1.2019.” Kaavio esittää hoitopolun yleisellä tasolla. Jokaisen potilaan
kulku
on
yksilöllinen
ja
siksi
hoitopolku
ei aina noudata
tarkasti
allatarkasti
hahmoteltua
mallia.
sairauden kulku on yksilöllinen
ja siksi hoitopolku
ei aina
noudata
alla hahmoteltua
mallia.
Muilla
seuraa tätä
tätä mallia.
mallia.Jos
Jossinulla
sinullaherää
herää kysyMuillaUudenmaan
Uudenmaansh-alueilla
sh-alueillajaja muualla
muualla Suomessa
Suomessa hoitopolku
hoitopolku ei
ei seuraa
myksiä
omaan
hoitoosi
liittyen,
otathan
yhteyttä
omaan
hoitotahoosi.
kysymyksiä
omaan
hoitoosi
liittyen,
otathan
yhteyttä
omaan
hoitotahoosi.

HENGITYSHALVAUSPÄÄTÖKSEN
SAANEIDEN HOITO
Hoito erillisen ohjeen mukaan (HUS)

KEUHKOSAIRAUKSIEN
POLIKLINIKKA
Hengitykseen liittyvä
arviointi ja seuranta
Hengitysapuvälineiden
tarpeen arviointi ›
hengityksen apuvälineet

Invasiivinen
hengityksen
tukihoito

TERHOKOTI/KAUPUNKIEN ERITYISTASON
SAATTOHOITO-OSASTOT
Lyhytjaksoinen oirehoito
Vuodeosastoilla tapahtuva saattohoito

Non-invasiivinen
hengityksen
tukihoito

PALLIATIIVINEN/OIREITA LIEVITTÄVÄ HOITO,
TERHOKODIN KOTISAIRAANHOITO TAI
KAUPUNGIN KOTISAIRAALA
Avun tarpeen lisääntyessä
Sairaanhoitajan ja lääkärin kotikäynnit
Tarvittaessa sairaalatasoinen hoito kotona
Psykososiaalinen tuki (Terhokoti, pall. poliklinikka,
seurakunnat)
Kotisaattohoito
Vuodeosastohoidon järjestäminen tarvittaessa

PALLIATIIVINEN/OIREITA LIEVITTÄVÄ HOITO,
PALLIATIVIINEN POLIKLINIKKA
Arviointikäynti
Palliatiivinen hoitosuunnitelma
Palliatiivisen hoidon toteutus ja seuranta kotona ja
palveluasunnoissa (ei vielä tarvetta kotisairaanhoitoon)
Psykososiaalinen tuki
Ohjaus ja lähetteet palliatiiviseen jatkohoitoon ja
saattohoitoon

TERHOKOTI, PÄIVÄSAIRAALA
(ALS-vertaisryhmä)

KAUPUNKIEN VUODEOSASTOT
Intervallihoito omaishoitajan
vapaapäiväksi

Kotihoidon palvelut
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