Konsultaatiolähete: lähetä työlääketieteen pkl työ /95Y sähköisesti/paperiversiona
-

Kyseessä maksullinen konsultaatiopalvelu ajolupaan ammattikuljettajille sekä muille
ajokorttiluokille joita ei pysty päättämään vastaanotolla. Maksun suuruus määräytyy
asian käsittelyyn ja lausunnon laatimisen käytetyn ajan perusteella.
Kirjallinen vastaus lähetään lähettäjälle ja sen laatii liikennelääkäri. Lausunto kirjataan
Tyksin potilastietojärjestelmään, ajoter –sivustolle.
Sähköinen palaute annetaan aina jos mahdollista, muuten vastaus lähetetään postilla
tai turvapostilla jos lähettävä taho voi vastaanottaa niitä.
Kuljettajansuostumus voidaan tarvita asiakirjojen tilaamista päätöksen teon tueksi,
kuljettajan on hyvä tietää jos hoitava lääkäri on pyytänyt liikennelääkärin
kannanottoa.
Lähettävä lääkäri huolehtii konsultaatiovastauksen antamisesta tutkittavalle ja
tekee suositusten mukaiset tarpeelliset viranomaistoimenpiteet ja
ajokorttilausunnot.
Ammatillisen kuntoutuksen käynnistää työterveyshuolto jos kuljettajan ajolupaa ei
jatketa.

Liikennelääkäri voi esittää tapauksen käsittelyä moniammatillisessa Ajopolin
asiantuntijaraadissa, jolloin siihen laaditaan ohjeiden mukaan oma lähete yhteistyössä
Ajopolin henkilökunnan kanssa. Mahdolliset lisätutkimukset järjestyvät Ajopolin kautta.
Lähetteessä olisi hyvä olla seuraavia tietoja kuljettajan tilanteesta ja tarpeen mukaan
kysymyksestä riippuen. Yksityiskohtainen lähete nopeuttaa vastauksen saamista. Neuvoa voi
kysyä soittamalla ajopolille 02 3131249 tai ajopoli@tyks.fi
Lähettäjätaho; kunta, lähetepäivämäärä Lähettäjän nimi ja yhteystiedot
Ajokortin haltija: koko nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, onko informoitu
paperilähetteestä pv
Ammatti: nykyinen/ entinen
Työnantaja:
Työterveyshuolto/ hoitovastuuyksikkö; lääkäri/ osoite, puhelinnumero vastauksen
palautusosoite jos ei lähettäjän osoite
KONSULTAATIOPYYNTÖ LIIKENNELÄÄKÄRILLE ongelma lyhyesti
Ajokorttiluokka: R1 (A, B, BE) R2 (C, D, E)
Onko annettu suullinen ajokielto? Milloin ja miksi? Ajaako autoa?
Työelämässä vai sairauslomalla?
Esitiedot: ikä, työtehtävä liikenteessä, ammattiliikennekokemus vuosina, työaika
h/työrupeama/vk, ajokilometrit viikossa tai vuodessa. Kaluston koko ja paino,
kotimaa/ulkomaa-ajoa, maantiekuljetus/kaupunkiajoa, lastaus/purkaminen?

R1-kuljettajilla ajokokemus vuosina ja ajamisen tarve viikoittain. Ajamisen apuvälineet.
Tarvitaanko autoa harrastuksiin, asiointeihin, asuuko taajamassa vai kaupungissa
Käytössä oleva auton malli, käyttöönottovuosi, vaihteisto
Ajokykyyn vaikuttavat perussairaudet koko aikaisempi sairaushistoria ja annetut hoidot ja
niiden vaikutukset.
Ajokykyyn vaikuttavat lääkitykset (kolmiolääkkeet, unilääkkeet ja muut sedatoivat lääkkeet
erityisesti) ja koko muu lääkitys (myös aik.lääkehoidot esim ADHD-lääkitys)
Ajokorttihistoria Edellinen uusintavuosi, Aikaisemmat ajokiellot, poliisin
ajokorttirajoitukset, hylkäävät päätökset, aikaisemmat kolaritilanteet,
rattijuopumustuomiot; ylinopeustuomiot, pienet peltikolarit viimeisen
aikana.
Ajokorttitodistushavainnot ja muut tutkimustulokset vastaanotolla, pv
Lisäkyselyt mitä tehty Audit, ESS, unikyselyt, unipäiväkirja (vireysongelmassa) MoCa,
Cerad, kellotaulu, kuutio, Trail A/B, MMSE, ajokoetulos, liikennemerkkitesti, DEPS
Kuljettajan tilanne ja oma käsitys nykyisestä ajokyvystään. Oiretietoisuus?
Tutkivan lääkärin arvio ajokyvystä, käyttäytymisestä vastaanotolla, puolioireista,
liikkumisesta

