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TIEDOTTEET

25.3.2020

NAANTALIN KAUPUNKI

25.3.2020

Ostopalveluterapioita voidaan jatkaa huomioiden seuraavat asiat:
- Sekä työntekijä että asiakas ovat terveitä (ei lainkaan hengitystieinfektion oireita).
- Vältetään lähikontaktia ja pidetään turvavälin (vähintään 1,5m).
- Huolehditaan molempien osapuolten hyvästä käsihygieniasta ja tarvikkeiden
puhdistamista on tehostettu.
- Mikäli asiakas kuuluu riskiryhmään, arvioidaan käynnin välttämättömyyttä. Siirretään
tarvittaessa aikaa ja varataan uusi aika, kun tilanne on normalisoitunut.
- Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyttä.
Etäkuntoutusta voidaan toteuttaa, mikäli se on asiakkaan terapiatavoitteiden ja menetelmien kannalta mahdollista.
Mona Vaihi
Kuntoutuksen osastonhoitaja, Laatukoordinaattori
Naantalin terveyskeskus

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

20.3.2020

Tiedote U-soten ostopalveluina toteutettavien terapiapalveluiden tuottajille Covid-19 pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.
Vallitsevan koronavirustilanteen aikana perusterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien
kuntoutus, tuotetaan niin normaalisti kuin on mahdollista. Uudenkaupungin sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntoutuksen maksusitoumukset toteutetaan
maksusitoumuksessa määritellyn toteutustavan mukaisesti. Terapioita ei muuteta
etäkuntoutuksiksi. Mikäli kuntoutuksen toteutustavaksi on määritelty koulukäynti, mutta
lapsi ei osallistu koulun lähiopetukseen, tai koulu rajoittaa vierailijoiden kulkua, kuntoutus
voidaan toteuttaa lapsen kotona tai palveluntuottajan vastaanotolla lapsen huoltajien
kanssa yhteisesti sopimalla. Mikäli käyntejä jää poikkeustilanteen aikana toteutumatta,
puuttuvat käynnit toteutetaan olojen normalisoiduttua.
Maksusitoumusten voimassaoloa voidaan tarvittaessa pidentää; tällöin palveluntuottaja
ottaa yhteyttä maksusitoumuksessa mainittuun yhteyshenkilöön.
Maksusitoumuksen voimassaolon puitteissa voidaan myös lisätä käyntitiheyttä
kokonaiskertamäärän pysyessä kuitenkin samana.
Mikäli kuntoutujalla ei ole flunssaoireita, eikä hän kuulu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(Thl) määrittämiin riskiryhmiin, kuntoutus toteutetaan maksusitoumuksen mukaisesti edellä
mainitut ohjeet huomioiden. Riskiryhmistä saa tietoa linkistä
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19
Hanna Nieminen
Palveluyksikön esimies, terapiapalvelut
Laatupäällikkö
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HÄMEENLINNAN TERVEYSPALVELUT

20.3.2020

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi Hämeenlinnan Terveyspalveluiden palveluseteleillä
ja maksusitoumuksilla toteutettavat yksilö- ja ryhmämuotoiset lasten läsnäolokuntoutukset
keskeytetään 31.5.2020 saakka. Myöskään uusia, kasvokkain tapahtuvia
läsnäolokuntoutusjaksoja ei aloiteta ennen 31.5.2020.
Mahdollisuuksien mukaan käynnissä olevia kuntoutusjaksoja voidaan jatkaa
etäkuntoutuksena. Ohjeistusta ja aikarajaa tarkennetaan tarvittaessa myöhemmin.
Tämä Hämeenlinnan Terveyspalveluiden ohjeistus vastaa Kelan antamaa ohjetta
läsnäolokuntoutuksen keskeyttämisestä.
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista//asset_publisher/Aw8qiePfWs1Y/content/kaikki-lasnakuntoutuspalvelut-keskeytetaan
TUOMO BALK
Apulaisylilääkäri
SOTEAKSELI

18.3.2020

Etäterapiaa voidaan toteuttaa kaikille asiakkaille, joille se sopii.
Vastaanottokäyntejä voi toteuttaa, mikäli sekä asiakas että terapeutti ovat terveitä
(kummallakaan ei saa olla mitään hengitystieinfektion oireita: mikäli näitä on, terapiakerta
on peruttava tai toteutettava etänä).
Lisäksi toivomme että vastaanottokäyntien aluksi huolehditaan kunnollisesta käsien
pesusta saippualla.
Oili Immonen
vs. ylilääkäri
Perusturvakuntayhtymä Akseli

TURUN KAUPUNKI, HYVINVOINTITOIMIALA POLIKLIINISET PALVELUT
LASTEN NEUROLOGINEN YKSIKKÖ
18.3.2020
Kela on ohjeistanut COVID-19-epidemian takia Kelan maksusitoumuksella olevien terapiaasiakkaiden kuntoutuksen tehtäväksi etäterapiana. Ohjeistamme tällä tiedonannolla myös
Turun kaupungin maksusitoumuspäätöksen saaneiden lasten ja nuorten puhe-, toiminta- ja
fysioterapian toteutettavaksi etäterapiana.
Ainoastaan ne fysioterapiat käynnit voidaan toteuttaa konventionaalisina, joilla ylläpidetään
potilaan terveydentilaa ja ennaltaehkäistään potilaan terveydentilaa uhkaavien
komplikaatioiden synty. Esimerkiksi hengitystoimintoja tukeva fysioterapia voidaan katsoa
potilaan terveydentilan kannalta välttämättömänä.
Harri Arikka
vt. yl Lastenneurologinen yksikkö
Turku
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VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

18.3.2020

Fysio-, toiminta- ja puheterapiat tulee järjestää maksusitoumuksessa kerrotulla tavalla eli ei
etänä. Palveluntuottaja voi sopia potilaan kanssa terapian jaksotuksesta, mutta tavoiteltu
terapian vaikuttavuus ei saa vaarantua tästä jaksotuksesta.
Neuropsykologisia kuntoutuksia voidaan järjestää pieni osa noin 20%:a käynneistä
etäkäynteinä, jos potilas näin suostuu ja jos palveluntuottajalla on suojattu etäyhteys
käytössä.
Anja Kylävalli
Palvelualuejohtaja
Tyks Asiantuntijapalvelut

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

17.3.2020

Yksilöpsykoterapeuttisia hoitoja voidaan toistaiseksi jatkaa normaalisti.
Yksilöpsykoterapiat voidaan toteuttaa myös etähoitona, jos etähoito sopii kliiniseen
tilanteeseen.
Jos potilas on lapsi, lapsen vanhemman tai muun turvallisen aikuisen pitää olla läsnä
etähoitotilanteessa.
Jos hoidon toteuttaminen etähoitona ei ole mahdollista, hoito voidaan tarvittaessa
keskeyttää. Kun epidemiatilanne on normalisoitunut, psykoterapiakäyntejä voidaan pitää
aiempaa tiheämmässä tahdissa.
Jesper Ekelund
Toimialajohtaja
Tyks psykiatria

