Tyhjennä lomake

Kela

AVH-kurssien kuntoutuksen päätössuositus- ja hakemuslomake
AVH-kurssi
Kävelykuntoutuskurssi

Ohjeita Kelan indeksoijille:
– valitse asiakirjan etuudeksi Kuntoutus
– valitse asiakirjatyypiksi Hakemus
– kirjoita lisätiedoksi SUOR

Kädenkäytön kuntoutuskurssi
Kommunikaatiokurssi
lääkäri tutkii asiakkaan ja arvioi kuntoutustarpeen, mahdollisen kuntoutustoimenpiteen ja toteutusajankohdan yhdessä
LTerveydenhuollon
asiakkaan kanssa. AVH-kursseille osallistumisen esteenä on, jos asiakkaalla on toimintakyvyssä merkittäviä puutteita, jotka vaikauttavat
kuntoutukseen osallistumista (esim. vaikea neglect-oire, hahmottamisen ongelma, väsyvyys tai vaikea sairaus).
Kuntoutuskurssin myöntöedellytysten täyttyessä tämä lomake liitteineen lähetetään suojatulla sähköpostilla Kelaan osoitteella
etelainenvp.skannaus@kela.fi
Sähköpostin lähettäjä vastaa tietoturvasta.
Hakija
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Kotikunta

Haettava kurssi, kurssinumero ja kurssipaikka

Omaisen osallistuminen
Huomioitavaa
Kommunikaatiokurssilla asiakkaan arjen toiminnoissa päivittäin läsnä oleva omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.
Läheisen osallistuminen tälle kurssille on välttämätöntä. Kommunikaatiokurssilla ei ole tulkinkäyttö mahdollista.
Omainen tai läheinen osallistuu kommunikaatiokurssille.

Kyllä

Ei

Omaisen osallistuminen muille AVH-kursseille perustuu kuntoutussuunnitelmaan.

Kyllä

Ei

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Ohjaava taho
Terveydenhuollon edustaja täyttää (lääkäri, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä)
Terveydenhuollon organisaatio
Yhteyshenkilön nimi/ammattiasema

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
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Huomioitavaa
Jos asiakas on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakas, liitä mukaan kuntoutussuunnitelma.
Kun asiakas hakee lisäksi terapioita, liitä mukaan asiakkaan hakemus KU104.
Jos yhteen tai useampaan alla mainittuun kysymykseen tulee EI-vastaus, kuntoutuskurssia ei voi hakea tällä lomakkeella.
Tarvittaessa asiakkaan kanssa arvioidaan soveltuvaa kuntoutusta uudelleen. Halutessaan asiakas voi hakea kuntoutusta
tavanomaisella hakumenettelyllä.
Valitse alla olevista 4 vaihtoehdosta haettava kurssi ja täytä haettavan kurssin arviointiin tarvittavat vastaukset.
AVH-kurssi
Asiakkaalla on asianmukaisesti diagnosoitu aivoinfarkti tai ei-traumaattinen kallon sisäinen verenvuoto.

Kyllä

Ei

Sairastumisesta on kulunut 3 kuukaudesta noin 3 vuoteen ja kotiutumisesta kotiin (myös palvelutalo) on
kulunut vähintään 1 kuukausi.

Kyllä

Ei

Asiakkaalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan
tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja jaksaa osallistua kurssilla 5 tunnin päiväohjelmaan.

Kyllä

Ei

Asiakkaalla on asianmukaisesti diagnosoitu aivoverenkiertohäiriö.

Kyllä

Ei

Asiakkaan toimintakyky on FAC-luokassa 2 - 4.

Kyllä

Ei

Asiakas hallitsee vartalon pystyasennon riittävän hyvin ilman tukea.

Kyllä

Ei

Asiakkaalla on kävelyn tukena apuväline tai kävely onnistuu avustettuna tai ilman apua.

Kyllä

Ei

Sairastumisesta on kulunut 3 kuukaudesta noin 3 vuoteen ja kotiutumisesta kotiin (myös palvelutalo) on
kulunut vähintään 1 kuukausi.

Kyllä

Ei

Asiakkaalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan
tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja jaksaa osallistua kurssilla 5 tunnin päiväohjelmaan.

Kyllä

Ei

Asiakkaalla on asianmukaisesti diagnosoitu aivoverenkiertohäiriö.

Kyllä

Ei

Asiakkaan halvaantuneessa yläraajassa on tahdonalaista liikettä.

Kyllä

Ei

Asiakas pystyy ojentamaan rannettaan ja sormien niveliä.

Kyllä

Ei

Asiakkaan voimakas raajan liikuttelua estävä kipu tai spastisuus on hoidettu ennen kurssille
hakeutumista.

Kyllä

Ei

Sairastumisesta on kulunut 3 kuukaudesta noin 3 vuoteen ja kotiutumisesta kotiin (myös palvelutalo) on
kulunut vähintään 1 kuukausi.

Kyllä

Ei

Asiakkaalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan
tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja jaksaa osallistua kurssilla 5 tunnin päiväohjelmaan.

Kyllä

Ei

Kävelykuntoutuskurssi

Kädenkäytön kuntoutuskurssi
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Kommunikaatiokurssi
Asiakkaalla on asianmukaisesti diagnosoitu aivoverenkiertohäiriö.

Kyllä

Ei

Asiakkaalla on aivoverenkiertohäiriön seurauksena keskivaikea tai vaikea afasia.

Kyllä

Ei

Asiakkaalle on tehty sairastumisen jälkeen puheterapeutin arvio.

Kyllä

Ei

Asiakas tarvitsee erityistä tukea kommunikoinnin harjoittamiseen.

Kyllä

Ei

Sairastumisesta on kulunut 3 kuukaudesta noin 3 vuoteen ja kotiutumisesta kotiin (myös palvelutalo) on
kulunut vähintään 1 kuukausi.

Kyllä

Ei

Asiakkaalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan
tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja jaksaa osallistua kurssilla 5 tunnin päiväohjelmaan.

Kyllä

Ei

Tiedot kuntoutuksen toteuttamista varten
Tiedot perustuvat lääkärin ja mahdollisen fysioterapeutin arvioon kuntoutuksen tarpeesta (liitteeksi asiakkaan epikriisi tai muu hoitokertomus,
josta ilmenee asiakkaan toimintakyky vahvuuksineen ja rajoitteineen).
Kirjaa diagnoosit, mahdollinen työ, painoindeksi, lääkehoito sekä olennaiset tiedot tutkimus- ja mittaustuloksista, aikaisemmasta hoidosta ja
kuntoutuksesta sekä niiden vaikutuksesta. Tämänhetkisestä terveydentilasta ja kliinisistä löydöksistä, apuvälineistä, avun ja ohjauksen
tarpeesta. Kerro mihin asioihin asiakkaan kuntoutuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota tavoitteiden saavuttamiseksi?

Asiakkaan oma tavoite
Miten toivot kuntoutuksen parantavan selviytymistäsi työssä, opiskelussa ja käytännön arjessa?
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Yöpyminen kurssin aikana
En yövy kurssin aikana kuntoutuslaitoksessa (avomuotoinen)
Yövyn kurssin aikana kuntoutuslaitoksessa (laitosmuotoinen)

Allekirjoitukset
Päiväys

Terveydenhuollon edustaja

Kuntoutuksen hakija

Lain mukaan Kelalla on oikeus saada ja luovuttaa kuntoutusasian ratkaisemiseksi ja kuntoutuksen toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja.
Annan suostumukseni siihen, että hakemukseen tarvittavia lisätietoja saa pyytää yllämainitulta omaiselta

Kyllä

Ei

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.

Liitteet
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Sivu 4 (4)

