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Åucs rehabiliteringsavdelning
Avdelningen erbjuder krävande medicinsk rehabilitering. Det behövs en
läkarremiss, vi kontaktar dig när remissen har anlänt och behandlats.
Mångprofessionell rehabilitering
Avsikten med rehabiliteringen är att hjälpa dig att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten. För att få nytta av rehabiliteringen krävs egen
motivation. Rehabilitering är målinriktad verksamhet som leds av ett
mångprofessionellt team. I teamet ingår en läkare, som är specialiserad i
neurologi eller fysiatri, en egenskötare, en fysioterapeut, en ergoterapeut,
en psykolog, en talterapeut, en socialarbetare, och en rehabiliteringskoordinator. Läkaren har rond en gång i veckan och läkaren är anträffbar på
avdelningen under tjänstetid.
När rehabiliteringsperioden börjar planerar du tillsammans med ditt
team dina personliga mål. Du får en veckoplan som du följer. Programmet
innehåller både rehabiliterande vårdarbete, individuella terapier och gruppterapier.
Varje vecka deltar du i ett rehabiliteringsmöte, där man följer rehabiliteringens gång och gör planer för fortsättningen. Längden på rehabiliteringsperioden är beroende av individuella mål och på framstegen som uppnåtts.
Vanligen är det frågan om några veckor. Det är möjligt att ordna ett vård-

möte, som anhöriga kan delta i. Vid behov kan hemkommunens representanter delta i mötet. I slutet av rehabiliteringsperioden görs rekommendationer för fortsatt rehabilitering och vård.
Avdelning
Avdelningen består av 16 dygnet runt-bäddplatser och 2 dagrehabiliteringsplatser och poliklinisk verksamhet för ryggmärgsskadade. Vistelsen på
avdelningen inkluderar normal sjukhusservice. Vi har 2-bäddsrum. Dagpatienter sköter själv sin medicinering. Du får använda dina egna kläder, men
i så fall bör man sköta tvätten själv. Det är möjligt att vara hemma under
veckosluten.
De anhöriga
Det är viktigt att anhöriga deltar aktivt i rehabiliteringsprocessen. Personalen på avdelningen samarbetar gärna. Vi har inga officiella besökstider,
men vi rekommenderar att besöken sker kvällstid och på veckosluten. Vid
behov kan man komma överens om besök med anhöriga även dagtid.
Efter rehabiliteringsperioden
Rehabiliteringen fortsätter efter att rehabiliteringen på avdelningen har
avslutats. Under vistelsen på avdelningen görs arrangemang för fortsatta
rehabiliteringsåtgärder. Du kan kontakta avdelningen
under ungefär en månad efter vistelsens slut.

Rehabiliteringen ger bästa resultat
när man är motiverad. Rehabilitering
är målinriktad verksamhet, som leds
av ett professionellt team.

Förfrågan och uppskattning av vården
Vårdplanerare (tel. 050 535 9702) säkrast anträffbar
på måndagar och fredagar kl. 10.00-14.00.
Bekanta dig med våra websidor.
Postadress: Tyks Kuntoutusosasto, PL 52, 20521 Turku
Besöksadress: Tyks Kuntoutusosasto, Kaskenlinnan sairaala
Vähäheikkiläntie 3, 3. krs, D-siipi, 20700 Turku

