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TYÖTERVEYDEN PERUSTA
(LAKISÄÄTEINEN)
Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Terveystalo Sopiva
Työterveyspsykologin palvelut:


1-5 työterveyspsykologin konsultaatiokäyntiä sairauteen tai hoitoon
liittyvän terveydentilan tai hoidon arvioimiseksi

Työfysioterapeutin palvelut:


1-5 työfysioterapeutin konsultaatiokäyntiä sairauteen tai hoitoon liittyvän
terveydentilan tai hoidon arvioimiseksi

Laboratoriotutkimukset:


Hoitosuositusten mukaiset suppeat pikatutkimukset sekä rajatut
perustutkimukset sekä peruslaboratoriopaketit

Kliinis- ja kliinisneurofysiologiset tutkimukset:










EKG
PEF-mittaus, opetus ja mittari
PEF-sarjamittaus, vuorokausiseuranta
Spirometria ja bronkodilataatiokoe
Audiogrammi
Kuuloseula
Elektroneuromyografia
Yöpolygrafia
Rasitusergometria

Röntgentutkimukset:



Kaikki röntgentutkimukset
Röntgenkuvien tulkinta radiologin toimesta

Ultraäänitutkimukset:


Vatsan, kaulan, nivelten ja alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimukset

Rokotukset:


Jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja MPR-rokotukset

Toimenpiteet vastaanotoilla:












Listatut pienkirurgiset yleislääkäritasoiset toimenpiteet:
Haavan putsaus ja ompelu
Tikkien poisto
Poskiontelopunktio
Kynnen tai kynnen osan poisto
Korvahuuhtelu
Korvakäytävän puhdistaminen
Tärykalvon puhkaisu
Paiseen avaaminen ja puhkaisu
Nivelpistos
Poskionteloiden ultraääni

Lääkkeet vastaanotoilla:




Kortisoni, relaksantit ja kipulääkkeet, myös injektioina annettuna
Migreenin kipulääkkeet, mutta ei IV-hoitoa
Toimenpiteisiin liittyvät lääkkeet ja injektiot

Terveystalo Sujuva
Kaikki edelliseen palvelukokonaisuuteen sisältyvät sairaanhoidon palvelut, lisäksi:
Erikoislääkärien sairaanhoito:


Erikoislääkärin konsultaatiot 1-3 konsultaatiokäyntiä sairauden
toteamiseksi ja hoidon määrittelemiseksi. Ei vuosikontrolleja.

Laboratoriotutkimukset:


Tähystystutkimukset:


Ruoansulatuskanavan ja virtsarakon tähystykset



Tähystyksen yhteydessä voidaan tehdä pieniä hoidollisia toimenpiteitä



Tähystykseen ja pieniin hoidollisiin toimenpiteisiin liittyvät
tutkimukselliset ja hoidolliset patologiset tutkimukset, niiden tulkinta
erikoislääkärin toimesta sekä tähystykseen liittyvät lääkkeet ja injektiot
sisältyvät sopimukseen. Nukutus ei sisälly sopimukseen.

Hoitosuositusten mukaiset yleisimmät pika- ja perustutkimukset sekä
peruslaboratoriopaketit

Kliinis- ja kliinisneurofysiologiset tutkimukset:


Holter



Verenpaineen pitkäaikaisrekisteri

Ultraäänitutkimukset:


Kaikki ultraäänitutkimukset ja toimenpiteet (pois lukien Doppler)

Magneettitutkimukset:


Polvi- ja selkärankatutkimukset, selkärangan SI-nivelten tutkimukset

Rokotukset:


Influenssarokotukset

Toimenpiteet vastaanotoilla:


Koepalan otto



Patin tai luomen poisto paikallispuudutuksessa (ei kosmeettisena
toimenpiteenä)



Peräpukaman hirtto

Tietokonetomografiatutkimukset:


Tietokonetomografiat (TT): Pään, nivelten, keuhkojen, selkärangan ja
vatsan tietokonetomografiat



Kartiokeila-tietokonetomografiat (KKTT): Nenän sivuonteloiden ja
korvan kartiokeila-tietokonetomografiat
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Terveystalo Verraton
Erikoislääkärien sairaanhoito:


Kaikki erikoislääkärikäynnit ja erikoislääkärin suosittelemat sopimuksen
mukaiset tutkimukset sairaanhoidossa.

Työfysioterapeutin palvelut:


Kaikki työfysioterapeutin konsultaatiokäynnit sairauteen tai hoitoon
liittyvän terveydentilan tai hoidon arvioimiseksi.

Työterveyspsykologin palvelut:


Kaikki työfysioterapeutin konsultaatiokäynnit sairauteen tai hoitoon
liittyvän terveydentilan tai hoidon arvioimiseksi.

Fysioterapeutti (fysioterapia):


Kaikki fysioterapeuttikäynnit sairauden hoitoon.

Laboratoriotutkimukset:


Kaikki saatavana olevat laboratoriotutkimukset

Kliinis- ja kliinisneurofysiologiset tutkimukset:


Magneettitutkimukset:


Kaikki magneettitutkimukset

Tietokonetomografiatutkimukset:


Kaikki tietokonetomografiat ja kartiokeilatietokonetomografiat

Tähystystutkimukset:


Kaikki tähystystutkimukset, niihin liittyvät hoidolliset pientoimenpiteet
sekä tutkimukselliset ja hoidolliset patologiset tutkimukset

Rokotukset:


Kaikki Terveystalossa saatavilla olevat rokotukset

Toimenpiteet vastaanotoilla:


Kaikki pienkirurgiset yleislääkäritasoiset toimenpiteet

Lääkkeet vastaanotoilla:


Kaikki lääkkeet vastaanotoilla

Kaikki kliinisfysiologiset ja kliinisneurofysiologiset tutkimukset

Röntgentutkimukset:


Kaikki röntgentutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet



Röntgenkuvien tulkinta radiologin toimesta
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