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HUS SELKÄYDINVAMMAKESKUS



HOSPITAL DISTRICT OF HELSINKI AND 
UUSIMAA OPERATES IN 23 HOSPITALS 

/ 24 MUNICIPALITIES
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HUS catchment area also 
covers the hospital districts of 

Etelä-Karjala (Eksote), 
Kymenlaakso (Carea) and Päijät-

Häme (Päijät-Häme Joint 
Authority for Health and 

Wellbeing). 



HUS fysiatrian klinikka

Fysiatrian pkl: 
Vega (Helsinki), 

Jorvi (Espoo), 
Peijas (Vantaa)

Selkäydinvammakeskus

HUS
vaativan 

kuntoutuksen 
osasto

Selkäydinvamma-
pkl





Ensihoito

Akuuttihoito ja välitön kuntoutus
- diagnostiikka

- tehohoito
- leikkaushoito

- neurokirurgian / ortopedian 
osasto

Subakuutti kuntoutus
(HUS vaativan kuntoutuksen 
vuodeosasto 1.11.2017 →)

LTC-seuranta
(HUS selkäydinvamma-pkl)

Selkäydinvammakeskuksen  
arviointi, ohjaus, suunnitelma

Kotiutus/siirtyminen muualle 
jatkohoitoon

HUS - KUNTOUTUSJAKSOLLE 
OHJAUTUMINEN



HUS Vaativan kuntoutuksen 
vuodeosasto - osastoindikaatiot

• Ikä yli 16 vuotta
• Vitaalitoiminnot stabiilit (ei tarvetta jatkuvaan 
potilaskohtaiseen valvontaan (esim. infektiot 
diagnosoitu ja hoidossa, ei monitoriseurannan tai 
päivittäisen laboratorioseurannan tarvetta, ei vuotoja)
• Moniammatillinen kuntoutus on 
tarkoituksenmukaista
• Potilas kykenee osallistumaan intensiiviseen 
kuntoutukseen sekä kognitio että lääketieteelliset 
ongelmat huomioiden (esim. infektiotilanne ja 
liitännäisvammojen hoito edennyt 
kuntoutusvaiheeseen)



SELKÄYDINVAURIOPOTILAIDEN 
HOITO- JA KUNTOUTUS - HUS

MONIAMMATILLISTA
•Lääkäri
•Sairaanhoitaja
•Lähihoitaja
•Liikunnanohjaaja
•Fysioterapeutti
•Toimintaterapeutti
•Puheterapeutti
•Neuropsykologi
•Sosiaalityöntekijä
•Kuntoutusohjaaja

MONIALAISTA
•Neurokirurgia
•Ortopedia
•Anestesiologia
•Fysiatria
•Neurologia
•Keuhkosairaudet
•Psykiatria
•Urologia
•Gastroenterologia
•Kipulääketiede
•Plastiikkakirurgia
•Käsikirurgia
•Gynekologia
•Lapsettomuus-
poliklinikka
……………

Fysiatria 2015 



HUS vaativan kuntoutusosaston 
(13+5) henkilökunta

- 1 erikoislääkäri (osastonlääkäri) (100%) ja 1 
erikoistuva lääkäri (50%)

- 5 fysioterapeuttia
- 3 toimintaterapeuttia
- 8 sairaanhoitajaa (Validia)
- 1 liikunnanohjaaja
- 1 sosiaalityöntekijä
- 11 lähihoitajaa (Validia)
- 1 osastonsihteeri
- 1 osastonhoitaja (hoitotyö Validia)
- (+ HUS osastonhoitaja ja osastonylilääkäri)



HUS Selkäydinvammakeskuksen 
toiminta-alueen toimintaohjeistus



• A specialized health care web service 
developed collaboratively with patients.

• HUS launched the service in 2016. 
Currently all university hospital areas are 
developing it together, coordinated by 
HUS.

• Gives citizens information and support, 
provides treatment for patients and tools 
for professionals.

• By the end of 2018, the Health Village will 
offer 30 different hubs for 40 patient 
groups.
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