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UUDENMAAN AVH-YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

YHTEYSTIEDOT

Tämä on Uudenmaan AVH-yhdistyksen jäsenlehti, joka
julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Yhdistys järjestää monenlaista
vertaistukitoimintaa, kuten kerhoja ja retkiä, joilla pyritään
tukemaan aivoverenkiertohäiriön saaneen tai etenevää
sujumatonta afasiaa sairastavan henkilön ja hänen omaisensa
osallistumista ja arjessa selviytymistä.

Vipusentie 3, 00610 Helsinki
fax: 09 - 774 1031
www.afasiakeskus.fi
Olemme myös Facebookissa:
www.facebook.com/
uudenmaanavhyhdistys/

Mikäli haluat liittyä yhdistyksen jäseneksi, ota yhteyttä:
toiminnanjohtaja Heidi Elorantaan (yhteystiedot alla) tai
Aivoliiton toimistoassistentti Linda Lindroosiin
(puh. 040 8450 430 tai linda.lindroos@aivoliitto.fi )

UUDENMAAN AVH-YHDISTYS
Heidi Eloranta, toiminnanjohtaja
puh. 040-5408 884
yhdistys@afasiakeskus.fi
Yhteydenotot ensisijaisesti
sähköpostitse, mutta voit myös jättää
viestin vastaajaan, mikäli et tavoita
toiminnanjohtajaa puhelimitse.
Kaija Väänänen, puheenjohtaja
puh. 040 543 7052
email. kaija.vaananen@saunalahti.fi
AFASIASÄÄTIÖN PALVELUT OY
Sari Ståhl, johtaja
puh. 044-777 7601
sari.stahl@afasiakeskus.fi
Päivi Asiainen
lähihoitaja, päivätoiminta
puh. 044-777 7600
toimisto@afasiakeskus.fi
Keittiö, puh. 044-777 7604
Laskutus/toimisto, puh. 044-777 7600
Päivätoiminta
Päiväkuntoutusasiat,
puh. 044-777 7601
Fysioterapeutti, puh. 044-777 7605
Ryhmäohjaaja, puh. 044-777 7606
Tuettu asuminen, Villa Afasia
sairaanhoitaja Minna Tontti
puh. 044-777 7603
asuntola@afasiakeskus.fi
AFASIASÄÄTIÖN PALVELUT OY:N
HALLITUS
Lasse Liemola, puheenjohtaja
lasse.liemola@liemola.com
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Eräsalon Kirjapaino Oy, Tampere
Sari Ståhl
1600 kpl

AJANKOHTAISTA
ta 9.4.2019 Afasiakeskuksessa. Yhdistyksen nettisivuille on nyt lisätty
Hoidettavat riskitekijät
luennon
materiaalit.
Materiaali siHoidettavat riskitekijät ovat kohonnut
verenpaine,
tupakointi,
sältää sairastettu TIA-kohtaus,
sydänsairaudet (eteisvärinä), diabetes,
- ohjeita
netin
käyttöön
kohonnut veren kolesterolipitoisuus,
ylipaino
sekä
liikunnanja vinkkejä
puute.
hyvistä nettisivuista
- ohjeet älypuhelimen ja tabletin
Sairastuvuus
käyttämiseen
Ennaltaehkäisy
Vuosittain noin 14 600 suomalaista saa ensimmäisen aivoinfarkkattavasti lopettaminen,
tietoa hyödyllisistä
Kohonneen
verenpaineen
hoito,
tupakoinnin
tin, 2 600 aivoverenvuodon (ICH) ja 1 300 lukinkalvon alaisen
laihduttaminen,
liikunta
ja
terveellinen
ruokavalio
ovat tehosovelluksista
iPadille
ja Androidverenvuodon (SAV). Noin 2 500 henkilöllä aivoinfarkti uusiutuu
kasta
ennaltaehkäisyä.
Estohoitolääkkeillä
voidaan
tutkimusten
laitteille
vuoden sisällä. Ohimenevän aivoverenkiertohäiriön (TIA) saa
mukaan vähentää aivoverenkiertohäiriön
uusiutumisriskiä
noin 4 000 henkilöä. Yhteensä vuosittain noin 25 000 suoma- Gmail-sähköpostiohjelman
käyt30–80 %. Silti vain kolmannes AVH:n sairastaneista saa kansallaista sairastaa aivoverenkiertohäiriön eli joka päivä 68 henkilöä.
töohjeet
listen suositusten mukaista ennaltaehkäisevää lääkehoitoa.
Väestön ikääntyessä sairastavuuden ennustetaan lisääntyvän
- ohjeita tietokoneen, tabletin ja
merkittävästi, mikäli ennaltaehkäisyä ei onnistuta tehostamaan.
älypuhelimen hankintaan
Akuuttihoito
Ylärivi: Risto E. Kostamo, Asta Wallenius (vpj), Tiina Leinonen,
Kauko Karila.
Kannattaa siis tutustua!
Aivoinfarktin
ainoa tehokas lääkehoito
on liuotushoito
Kuolleisuus
Alarivi: Pirjo Männikkö, Jukka Paronen, Kaija Väänänen (pj),
Jaana Ahonen.
Materiaalit
löytyvät nettisivuiltamMitä nopeammin hoito
VuosittainKuvasta
aivoverenkiertohäiriöön
sairastuneista
menehtyy
puuttuvat: Lars
Gröndahl ja
Viljo Mönkkönen. 4,5 tunnin kuluessa oireiden alusta.
me
osoitteesta:
aloitetaan, sitä paremmat ovat tulokset. Akuutti AVH tunnis1 800 miestä ja 2 600 naista. AVH on kolmanneksi yleisin kuolintetaan jo ensihoidossa, kunhanwww.afasiakeskus.fi/yhdistys/
on soitettu yleiseen hätänusyy. Kuolleisuus aivoverenkiertohäiriöihin on vähentynyt
saunalahti.fi.
Olethan
rohkeasti
yh- hoitoketju
ajankohtaista
UUSI
HALLITUS
meroon
112,
jolloin
myös
käynnistyy. Ne sairaalat,
20 vuoden kuluessa alle puoleen. Eniten on laskenut aivoteydessä
palautteen
ja
toimintaidejoissa
ei
ole
päivystävää
neurologia,
käyttävät
etälääketieteelinfarktin akuuttivaiheen kuolleisuus, joka on nykyään noin 19 %
listä
(telestroke)
apua
eli
Meilahden
sairaalan
akuuttihoitoon
oiden
tiimoilta!
:)
Uudenmaan
AVH-yhdistyksen
halensimmäisen kolmen kuukauden aikana.
perehtyneen neurologin apua. Tämä järjestelmä ei vielä kata
lituksen jäsenet valitaan vuositkoko Suomea. Liuotushoito ei sovi kaikille potilaille, mutta
tain vuosikokouksessa kahdeksi
Esiintyvyys
hoito AVH-yksikössä sopii ja parantaa kaikkien AVH-potilaiden
JÄSENMAKSU
kerrallaan.
Suomessavuodeksi
arvioidaan olevan
noin 82Puheenjohta000 aivoverenkiertohäitoipumisennustetta. Hyvällä akuuttihoidolla ja kuntoutuksella
VUONNA 2019
jan toimikausi on yksi vuosi. Halliriön sairastanutta.
saavutetut tulokset säilyvät vuosia.
tukseen kuuluu kuusi varsinaista
Yhdistyksen vuosikokous
ja kolme varajäsentä. Hallituksen
Ennuste
Kuntoutuspidettiin
6.3.2019.
Vuosikokouksen
päätökpuheenjohtaja
ja
jäsenet
valittiin
AVH-potilaista joka toiselle jää pysyvä haitta, puolelle heistä
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sen
mukaisesti
vuonna
2019
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ainakin
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%) kertaluonteisen
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myös
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tyypistä ja vaikeusasteesta,
aiheuttamista
puutosoireista
jo kuullut
Celia-äänikirjoista?
Kerta- senOletko
Vuonna 2019 hallituksen puheenmentian riskiä. Kolmanneksella sairastaneista esiintyy afasiaa,
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le, joille painetun tekstin lukeminen
2019
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on vamman, sairauden tai muun
maksulasku
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kaikille
valittiin
Asta
Wallenius,
Tiina
Leiaiheuttaa enemmän pysyvää vaikeaa invaliditeettia kuin mikään
vaatimuksista, sosiaalisesta verkostosta ja potilaan omasta
vastaavan syyn vuoksi hankalaa.
jäsenille
Aivoliitosta.
Maksathan
lasmuu sairaus.
nonen, Jukka Paronen, Pirjo Mänmotivaatiosta.
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Karila,
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E.
AVH on kolmanneksi kallein kansantautimme mielenterveyden
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tai lausuntoa
ja saat molempien
järjestöjen jäsenVarapuheenjohtajaksi
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ovat
noin
suullinen ilmoitus asiasta riittää.
seurauksena.
ta Wallenius. Sihteerinä ja rahaston86 000 euroa, eli yhden vuoden aikana sairastuneiden osalta
Ohjeet käyttäjäksi liittymiseen kirhoitajana toimii toiminnanjohtaja
noin 1,1 miljardia euroa. Erikoissairaanhoidossa kuluu 260 000
jastossa:
UUSIA MATERIAALEJA
Heidi Eloranta. Liikuntavastaavaksi
hoitopäivää ja perusterveydenhuollossa lisäksi 1 500 000 hoi1. Lähes kaikissa Suomen kunnissa
valittiin Kauko
Karila.
topäivää vuosittain.
On laskettu,
että vuoteen 2020 mennessä
on kirjasto, jossa voi liittyä Celian
ATK-asiantuntijana
Aivoliittojary digiopastarvitaan ainakin 100 uutta vuodeosastoa pelkästään
asiakkaaksi. Kaikki kirjastot eivät
Suvilinnantie
2,
20900
Turku
tajana Enter ry:ssä ja ja Helsingin
AVH-potilaille,
elleivät ennaltaehkäisy,
akuuttihoito
Hallituksen
puheenjohtajan
Kaija ja varhaisp.
02
2138
200
tarjoa palvelua, joten kysy oman
vaiheen kuntoutus
tehostu.
AVH
aiheuttaa
noin
7
%
terveydenInvalidien Yhdistys ry:ssä toimiva
Väänäsen tavoittaa puhelimitse nuinfo@aivoliitto.fi
huollon kokonaismenoista.
lähikirjastostasi tilannetta.
Heikki Aulio luennoi
netistä löytymerosta 040 543 7052 ja sähköposwww.aivoliitto.fi
2. Kysy kirjastosta, tarvitseeko Celititse osoitteesta kaija.vaananen@
vistä arkea helpottavista ratkaisuis•
•
•
•

Aivoinfarkti, aivovaltimotukos.
Aivoverenvuoto, aivojen sisäinen verenvuoto, ICH.
Lukinkalvonalainen verenvuoto, subaraknoidaalivuoto, SAV.
Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö, TIA (engl. Transient
Ischemic Attack).
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an äänikirjapalveluun rekisteröitee läheisellesi tai ystävällesi valkuksen päivätoiminta on kesätauolla 21.6-31.7.2019 välisen ajan. Villa
tymistä varten varata aika.
takirja. Valtuuttamasi henkilö vie
Afasia on kesänkin auki ja sinne voi
3. Kirjaston henkilökunta kertoo
valtakirjan kirjastoon, jossa sinut
asuntoasioissa ottaa yhteyttä puh.
Celian äänikirjojen käytöstä ja
rekisteröidään palveluun. Valta044-777 7603. Hyvää kesää!
palvelun käyttöehdoista ja myönkirjaa ei voi postittaa kirjastoon.
tää tunnukset palvelun käyttöön.
Saat tunnukset sähköpostiisi.
Lähde ja lisätietoa: www.celia.fi
4. Kirjallista todistusta lukemises• Aivoinfarkti,
aivovaltimotukos.
teestä ei kysytä.
Olet käyttäjänä
• Aivoverenvuoto, aivojen sisäinen verenvuoto, ICH.
itse vastuussa
siitä, että noudatat
KESÄTAUKO
• Lukinkalvonalainen verenvuoto, subaraknoidaalivuoto, SAV.
Celian käyttösääntöjä.
Et tarvitse aivoverenkiertohäiriö, TIA (engl. Transient
• Ohimenevä
Ischemic Attack).
myöskään kirjastokorttia.
Yhdistyksen puhelinpäivystystä ei
5. Jos et voi mennä itse kirjastoon,
ole ajalla 1.–31.7.2019. Afasiakes-

Sairastuvuus

Vuosittain noin 14 600 suomalaista saa ensimmäisen aivoinfarktin, 2 600 aivoverenvuodon (ICH) ja 1 300 lukinkalvon alaisen
verenvuodon (SAV ). Noin 2 500 henkilöllä aivoinfarkti uusiutuu
vuoden sisällä. Ohimenevän aivoverenkiertohäiriön (TIA) saa
noin 4 000 henkilöä. Yhteensä vuosittain noin 25 000 suomalaista sairastaa aivoverenkiertohäiriön eli joka päivä 68 henkilöä.
Väestön ikääntyessä sairastavuuden ennustetaan lisääntyvän
merkittävästi, mikäli ennaltaehkäisyä ei onnistuta tehostamaan.
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Aivoinfarkti, aivovaltimotukos.
Aivoverenvuoto, aivojen sisäinen verenvuoto, ICH.
Lukinkalvonalainen verenvuoto, subaraknoidaalivuoto, SAV.
Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö, TIA (engl. Transient
Ischemic Attack).

Sairastuvuus

Vuosittain noin 14 600 suomalaista saa ensimmäisen aivoinfarktin, 2 600 aivoverenvuodon (ICH) ja 1 300 lukinkalvon alaisen
verenvuodon (SAV ). Noin 2 500 henkilöllä aivoinfarkti uusiutuu
vuoden sisällä. Ohimenevän aivoverenkiertohäiriön (TIA) saa
noin 4 000 henkilöä. Yhteensä vuosittain noin 25 000 suomalaista sairastaa aivoverenkiertohäiriön eli joka päivä 68 henkilöä.
Väestön ikääntyessä sairastavuuden ennustetaan lisääntyvän
merkittävästi, mikäli ennaltaehkäisyä ei onnistuta tehostamaan.

Kuolleisuus

Hoidettavat riskitekijät

Hoidettavat riskitekijät ovat kohonnut verenpaine, tupakointi,
sydänsairaudet (eteisvärinä), diabetes, sairastettu TIA-kohtaus,
kohonnut veren kolesterolipitoisuus, ylipaino sekä liikunnan
puute.

Ennaltaehkäisy

Kohonneen verenpaineen hoito, tupakoinnin lopettaminen,
laihduttaminen, liikunta ja terveellinen ruokavalio ovat tehokasta ennaltaehkäisyä. Estohoitolääkkeillä voidaan tutkimusten
mukaan vähentää aivoverenkiertohäiriön uusiutumisriskiä
30–80 %. Silti vain kolmannes AVH:n sairastaneista saa kansallisten suositusten mukaista ennaltaehkäisevää lääkehoitoa.

Akuuttihoito

Suomessa arvioidaan olevan noin 82 000 aivoverenkiertohäiriön sairastanutta.

Aivoinfarktin ainoa tehokas lääkehoito on liuotushoito
4,5 tunnin kuluessa oireiden alusta. Mitä nopeammin hoito
aloitetaan, sitä paremmat ovat tulokset. Akuutti AVH tunnistetaan jo ensihoidossa, kunhan on soitettu yleiseen hätänumeroon 112, jolloin myös hoitoketju käynnistyy. Ne sairaalat,
joissa ei ole päivystävää neurologia, käyttävät etälääketieteellistä (telestroke) apua eli Meilahden sairaalan akuuttihoitoon
perehtyneen neurologin apua. Tämä järjestelmä ei vielä kata
koko Suomea. Liuotushoito ei sovi kaikille potilaille, mutta
hoito AVH-yksikössä sopii ja parantaa kaikkien AVH-potilaiden
toipumisennustetta. Hyvällä akuuttihoidolla ja kuntoutuksella
saavutetut tulokset säilyvät vuosia.

Ennuste

Kuntoutus

AVH-potilaista joka toiselle jää pysyvä haitta, puolelle heistä
vaikea-asteinen. Toisaalta joka neljäs toipuu oireettomaksi, yli
puolet omatoimisiksi ja joka seitsemäs tarvitsee laitoshoitoa.
17 % aivoinfarktipotilaista sairastuu vuoden kuluessa uudestaan
ja 25 % kuolee vuoden kuluessa. Osa sairastuneista (10–20 %)
dementoituu, toistuvat aivoverenkiertohäiriöt lisäävät dementian riskiä. Kolmanneksella sairastaneista esiintyy afasiaa,
häiriötä kielellisissä kyvyissä. Afaattisia henkilöitä arvioidaan
olevan noin 16 000–17 000. Vaikka ennuste on parantunut, AVH
aiheuttaa enemmän pysyvää vaikeaa invaliditeettia kuin mikään
muu sairaus.

Sairastuneista noin 45 %:n arvioidaan tarvitsevan lääkinnällistä
kuntoutusta akuuttivaiheessa ja sitä seuraavina kuukausina.
Kuntoutuksen tarpeessa olevia potilaita arvioidaan olevan
ainakin 30 000, mikä sisältää myös ylläpitävän kuntoutuksen
toimintakyvyn säilyttämiseksi. Kuntoutuminen riippuu AVH:n
tyypistä ja vaikeusasteesta, sen aiheuttamista puutosoireista
(halvausoireet, kielellisten ja muiden henkisten toimintojen ja
pidätyskyvyn häiriöt), potilaan iästä ja liitännäissairauksista,
sairastumista edeltäneestä toimintakyvystä, työikäisillä työn
vaatimuksista, sosiaalisesta verkostosta ja potilaan omasta
motivaatiosta.

Kustannukset

Työhön paluu

AVH on kolmanneksi kallein kansantautimme mielenterveyden
häiriöiden ja dementian jälkeen. Ensimmäisen vuoden hoitokustannukset ovat noin 21 000 euroa, josta akuuttihoidon osuus
on noin kolmannes. Elinikäiset hoitokustannukset ovat noin
86 000 euroa, eli yhden vuoden aikana sairastuneiden osalta
noin 1,1 miljardia euroa. Erikoissairaanhoidossa kuluu 260 000
hoitopäivää ja perusterveydenhuollossa lisäksi 1 500 000 hoitopäivää vuosittain. On laskettu, että vuoteen 2020 mennessä
tarvitaan ainakin 100 uutta vuodeosastoa pelkästään
AVH-potilaille, elleivät ennaltaehkäisy, akuuttihoito ja varhaisvaiheen kuntoutus tehostu. AVH aiheuttaa noin 7 % terveydenhuollon kokonaismenoista.

Sairastuneista joka neljäs on työikäinen. Varsinaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle heistä jää vuosittain noin 850 henkilöä
eli lähes joka neljäs, siis useampi kuin sepelvaltimotaudin
seurauksena.

Vuosittain aivoverenkiertohäiriöön sairastuneista menehtyy
1 800 miestä ja 2 600 naista. AVH on kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Kuolleisuus aivoverenkiertohäiriöihin on vähentynyt
20 vuoden kuluessa alle puoleen. Eniten on laskenut aivoinfarktin akuuttivaiheen kuolleisuus, joka on nykyään noin 19 %
ensimmäisen kolmen kuukauden aikana.

Esiintyvyys

Aivoliitto ry
Suvilinnantie 2, 20900 Turku
p. 02 2138 200
info@aivoliitto.fi
www.aivoliitto.fi

05/2013

5

o, SAV.
nt

infarksen
iutuu
saa
mankilöä.
vän
maan.

yy
kuolin-

n 19 %

häi-

stä
i, yli
oa.
estaan
0 %)
siaa,
aan
t, AVH
mikään

eyden
iton osuus
oin
alta
0 000
hoiessä

haisyden-

ALUEKERHOT
Hoidettavat riskitekijät

VANTAAN AVH-KERHO

Hoidettavat riskitekijät ovat kohonnut verenpaine, tupakointi,
sydänsairaudet (eteisvärinä), diabetes, sairastettu TIA-kohtaus,
kohonnut veren kolesterolipitoisuus, ylipaino sekä liikunnan
puute.

Ennaltaehkäisy
Kohonneen verenpaineen hoito, tupakoinnin lopettaminen,
laihduttaminen, liikunta ja terveellinen ruokavalio ovat tehokasta ennaltaehkäisyä. Estohoitolääkkeillä voidaan tutkimusten
mukaan vähentää aivoverenkiertohäiriön uusiutumisriskiä
30–80 %. Silti vain kolmannes AVH:n sairastaneista saa kansallisten suositusten mukaista ennaltaehkäisevää lääkehoitoa.

(Lundinkatu 5) klo 13.00-15.00. Kerhopäivät vetäjältä. Yhteyshenkilöt:
Juha Ainasoja (puh. 0400 877080,
email. juhaainasoja@gmail.com) ja
Sirpa Ainasoja (puh 040 5623373).

ma 29.4.2019 vieraana neurologian
ylilääkäri, kerhotapaaminen lounaskahvila Punakanelin tiloissa (Suurlohjankatu 21-23)
ma 27.5.2019 klo 12 Kevätretki Lohjan liikuntakeskuksen grillipaikalle,
omat eväät mukaan.
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Pikkusalissa
Akuuttihoito

Aivoinfarktin ainoa tehokas lääkehoito on liuotushoito
4,5 tunnin kuluessa oireiden alusta. Mitä nopeammin hoito
aloitetaan, sitä paremmat ovat tulokset. Akuutti AVH tunnistetaan jo ensihoidossa, kunhan on soitettu yleiseen hätänumeroon 112, jolloin myös hoitoketju käynnistyy. Ne sairaalat,
joissa ei ole päivystävää neurologia, käyttävät etälääketieteellistä (telestroke) apua eli Meilahden sairaalan akuuttihoitoon
perehtyneen neurologin apua. Tämä järjestelmä ei vielä kata
koko Suomea. Liuotushoito ei sovi kaikille potilaille, mutta
hoito AVH-yksikössä sopii ja parantaa kaikkien AVH-potilaiden
toipumisennustetta. Hyvällä akuuttihoidolla ja kuntoutuksella
saavutetut tulokset säilyvät vuosia.

Kuntoutus

Sairastuneista noin 45 %:n arvioidaan tarvitsevan lääkinnällistä
kuntoutusta akuuttivaiheessa ja sitä seuraavina kuukausina.
Kuntoutuksen tarpeessa olevia potilaita arvioidaan olevan
ainakin 30 000, mikä sisältää myös ylläpitävän kuntoutuksen
toimintakyvyn säilyttämiseksi. Kuntoutuminen riippuu AVH:n
tyypistä ja vaikeusasteesta, sen aiheuttamista puutosoireista
(halvausoireet, kielellisten ja muiden henkisten toimintojen ja
pidätyskyvyn häiriöt), potilaan iästä ja liitännäissairauksista,
sairastumista edeltäneestä toimintakyvystä, työikäisillä työn
vaatimuksista, sosiaalisesta verkostosta ja potilaan omasta
motivaatiosta.

Työhön paluu

Sairastuneista joka neljäs on työikäinen. Varsinaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle heistä jää vuosittain noin 850 henkilöä
eli lähes joka neljäs, siis useampi kuin sepelvaltimotaudin
seurauksena.

Aivoliitto ry
Suvilinnantie 2, 20900 Turku
p. 02 2138 200
info@aivoliitto.fi
www.aivoliitto.fi

tarvitaan ainakin 100 uutta vuodeosastoa pelkästään
AVH-potilaille, elleivät ennaltaehkäisy, akuuttihoito ja varhaisvaiheen kuntoutus tehostu. 6AVH aiheuttaa noin 7 % terveydenhuollon kokonaismenoista.
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puute.

Sairastuvuus
Ennaltaehkäisy
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Kohonneen
hoito, tupakoinnin
lopettaminen,
tin, 2verenpaineen
600 aivoverenvuodon
(ICH) ja 1 300
lukinkalvon alaisen
laihduttaminen,
liikunta
ja
terveellinen
ruokavalio
ovat teho- uusiutuu
verenvuodon (SAV ). Noin 2 500 henkilöllä aivoinfarkti
kasta ennaltaehkäisyä.
voidaan tutkimusten
vuoden sisällä. Estohoitolääkkeillä
Ohimenevän aivoverenkiertohäiriön
(TIA) saa
mukaannoin
vähen
tää aivoverenkiertohäiriön
uusiutumisriskiä
4 000
henkilöä. Yhteensä vuosittain
noin 25 000 suoma30–80 %.
Silti sairastaa
vain kolmannes
AVH:n sairastaneista
saapäivä
kansallaista
aivoverenkiertohäiriön
eli joka
68 henkilöä.
listen suositusten
mukaista
ennaltaehkäisevää
lääkehoitoa.
Väestön ikääntyessä sairastavuuden ennustetaan lisääntyvän
merkittävästi, mikäli ennaltaehkäisyä ei onnistuta tehostamaan.

Akuuttihoito
Kuolleisuus
Aivoinfarktin
ainoa tehokas lääkehoito on liuotushoito

istaen

della mu
u
a
k
k
a
R

4,5 tunnin
kuluessa
oireiden alusta. Mitä nosairastuneista
peammin hoito
Vuosittain
aivoverenkiertohäiriöön
menehtyy
aloitetaan,
sitä
paremmat
ovat
tulokset.
Akuutti
AVH tunnis1 800 miestä ja 2 600 naista. AVH on kolmanneksi
yleisin kuolintetaan jo
ensihoidossa,
on soitettu yleiseen
hätänusyy.
Kuolleisuuskunhan
aivoverenkiertohäiriöihin
on
vähentynyt
meroon20
112,
jolloinkulues
myös sa
hoitoketju
käynnistyy.
sairaalat, aivovuoden
alle puoleen.
Eniten Ne
on laskenut
VALKOISET
PUNAINEN
joissa ei infarktin
ole ENKELI
päivystävää
neurologia,
käyttävät
etälääketieteelakuuttivaiheen
kuolleisuus,
joka
on
nykyään noin 19 %
listä (telestroke)
apua kolmen
eli Meilahden
sairaalan
akuuttihoitoon
ensimmäisen
kuukauden
aikana.
ENKELI
VALKOISET
PUNAINEN
KUKAT
KUKKA
perehtyneen neurologin apua. Tämä järjestelmä ei vielä kata
KUKAT
KUKKA
”SyvästiLiuotushoito
kaivaten” ”Rakkaudella
muistaen”
tekstitön
koko Suomea.
ei sovi
kaikille
potilaille, mutta
Esiintyvyys
hoito AVH-yksikössä
sopii ”Rakkaudella
ja parantaa kaikkien
AVH-potilaiden
”Syvästi
kaivaten”
muistaen”
tekstitön
Suomessa arvioidaan
olevan noin 82 ja
000
aivoverenkiertohäitoipumisennustetta.
Hyvällä akuuttihoidolla
kuntoutuksella
riön
sairastanutta.
saavutetut
tulokset
Koko:
avattava
A4 säilyvät vuosia.

Syvästi kaivaten

toimintakyvyn säilyttämiseksi. Kuntoutuminen riippuu AVH:n
dementoituu,
lisäävät deesitelty
seuraavallatoistuvat
sivulla.
tyypistä
ja vaikeusasteesta,
sen aivoverenkiertohäiriöt
aiheuttamista puutosoireista
mentian
riskiä.
Kolmanneksella
sairastaneista
esiintyy
(halvausoireet,
kielellisten
ja muiden
henkisten toimintojen ja afasiaa,
Hinta:
15häiriöt),
€/kpl
+ mahdolliset
postituskulut.
ADRESSIEN
SUOMENKIELISET
SISÄLEHDET
OVAT:
ADRESSIEN RUOTSINKIELISET
SISÄLEHDET OVAT:
häiriötä
kielellisissä
kyvyissä.
Afaattisia
henkilöitä arvioidaan
pidätyskyvyn
potilaan
iästä ja
liitännäissairauksista,
Hinta:
15edeltäneestä
€/kpl
mahdolliset
postituskulut.
olevan
noin +
16
000–17
000.
Vaikka ennuste
on parantunut,
AVH
sairastumista
toimintakyvystä,
työikäisillä
työn
aiheuttaa
enemmänverkostosta
pysyvää vaikeaa
invaliditeettia
kuin mikään
"Nuku
untasi
rauhaisaa,
"En
kär
vän
dör
aldrig.
vaatimuksista,
sosiaalisesta
ja
potilaan
omasta
Tilaaminen:
adresseja voi tilata yhdistyksen nettisivuilta
muu sairaus.
motivaatiosta.
sitä
siunatkoon
Han lever i våra tankar,

Tilaaminen: adresseja voi tilata yhdistyksen nettisivuilta

(www.afasiakeskus.fi)
tai toiminnanjohtaja
Heidi
Elorannalta
Isä taivaan ja
maan."
hjärtan och
minnen."
(www.afasiakeskus.fi)
tai toiminnanjohtaja
Heidi
Kustannukset
(yhdistys@afasiakeskus.fi;
040 540 8884).
Työhön
paluu
...muistoa
kunnioittaen
ja suruun osaa ottaen...
Till minnet
av... Elorannalta

AVH on
kolmanneksi
kallein
kansantautimme
mielenterveyden
Sairastuneista
joka
neljäs on työikäinen.
Varsinaiselle työky(yhdistys@afasiakeskus.fi;
040 540
8884).

häiriöiden
ja dementian
jälkeen.
vuoden hoitovyttömyyseläkkeelle
heistä jää vuosittain
noin
850
henkilöä
"Polkua
mennyttä
katselen,
"Så Ensimmäisen
tomt
är vårt
sinne,
Toimitus:
tilauksen
voi
noutaa
Afasiakeskuksesta
(Vipusentie
3,
kustannukset
ovat
noin
21
000
euroa,
josta
akuuttihoidon
osuus
eli lähes
siis useampi kuin sepelvaltimotaudin
sidon
muistojenjoka
kukistaneljäs,
seppeleen.
när vi ett sista avsked tar.
on
noin
kolmannes.
Elinikäiset
hoitokustannukset
ovat
noin
Toimitus:
tilauksen
voi
noutaa
Afasiakeskuksesta
(Vipusentie
3,
seurauksena.
taimurheenkin,
se voidaan lähettää tilaajalle
postitse,
Siihen
kukatHelsinki)
niin
ilon kuin
Inga ord
vi finner, jolloin tilauksen
86 000 euroa, eli yhden vuoden aikana sairastuneiden osalta
Helsinki)
taikuljettiin."
se voidaan
lähettää
tilaajalle
postitse,
jolloin
tilauksen
polun varrelta
poimin,1,1
jota
dock i vårt
minne äd
du kvar."
hintaan
lisätään
postituskulut.
noin
miljardia
euroa.
Erikoissairaanhoidossa
kuluu
260 000
...muistoa kunnioittaen
ja
suruun
osaa
ottaen...
Till
minnet
av...
hoitopäivää
perusterveydenhuollossa lisäksi 1 500 000 hoihintaan
lisätään ja
postituskulut.

Till minnet av...

Ei värssyä. Vain teksti:
...muistoa kunnioittaen ja suruun osaa ottaen..

Ei värssyä. Vain teksti:
Till minnet av...
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aloitetaan, sitä paremmat ovat tulokset. Akuutti AVH tunnistetaan jo ensihoidossa,
on soitettu
yleiseen
hätänuTutustumiskäynnin
aikana on tar- kunhan
3. Tutustumiskäynnin
jälkeen
AfLisätietoja:
meroon
112,
jolloin
myös
hoitoketju
käynnistyy.
Ne
sairaalat,
koitus mm.
asiakeskuksesta lähetetään makjoissa ei ole päivystävää neurologia, käyttävät etälääketieteelsusitoumuspyynnöt eteenpäin soAfasiakeskuksen johtajalta
listä (telestroke) apua eli Meilahden sairaalan akuuttihoitoon
käydä läpi tulevan asiakkaan saisiaalivirastolle. Vastaus tulee sekä
Sari Ståhlilta,
perehtyneen neurologin apua. Tämä järjestelmä ei vielä kata
rastuminen
ja
nykyinen
toimintakyasiakkaalle
kotiin,
että
Afasiakespuh. 044 7777 601 tai
koko Suomea. Liuotushoito ei sovi kaikille potilaille, mutta
ky/omat
tavoitteet
ja
toiveet
kukselle.
sari.stahl@afasiakeskus.fi
hoito AVH-yksikössä sopii ja parantaa kaikkien AVH-potilaiden
toipumisennustetta. Hyvällä akuuttihoidolla ja kuntoutuksella
saavutetut tulokset säilyvät vuosia.



Kuntoutus

Sairastuneista noin 45 %:n arvioidaan tarvitsevan lääkinnällistä
kuntoutusta akuuttivaiheessa ja sitä seuraavina kuukausina.
Kuntoutuksen tarpeessa olevia potilaita arvioidaan olevan
ainakin 30 000, mikä sisältää myös ylläpitävän kuntoutuksen
toimintakyvyn säilyttämiseksi. Kuntoutuminen riippuu AVH:n
tyypistä ja vaikeusasteesta, sen aiheuttamista puutosoireista
(halvausoireet, kielellisten ja muiden henkisten toimintojen ja
pidätyskyvyn häiriöt), potilaan iästä ja liitännäissairauksista,
sairastumista edeltäneestä toimintakyvystä, työikäisillä työn
vaatimuksista, sosiaalisesta verkostosta ja potilaan omasta
motivaatiosta.

Työhön paluu
Sairastuneista joka neljäs on työikäinen. Varsinaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle heistä jää vuosittain noin 850 henkilöä
eli lähes joka neljäs, siis useampi kuin sepelvaltimotaudin
seurauksena.

Aivoliitto ry
Suvilinnantie 2, 20900 Turku
p. 02 2138 200
info@aivoliitto.fi
www.aivoliitto.fi

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun.

...muistoa kunnioittaen ja suruun osaa ottaen...

toimintakyvyn osalta, yhteyshensoitetaan asiakkaalle ja vasta siinä
kilöiden (omaiset, kotihoito jne.)
kertoa tulevalle asiakkaalle kulvaiheessa voidaan sopia varsinaiEnnaltaehkäisy
tiedot
ja muut terveydentilaa kosjetuksista,
laskutusmenettelyistä
nen aloituspäivämäärä. Kun aloiKohonneen
hoito,
tupakoinnin
lopettaminen,
kevat
paperit, kutenverenpaineen
terapeuttien
yms.
käytännön
asioista
tuspäivä on sovittu, Afasiakeskus
laihduttaminen,
liikunta
ja terveellinen ruokavalio ilmoittaa
ovat teholausunnot
ja voimassa oleva
lääkeasiakkaan tiedot kuljetuskasta
ennaltaehkäisyä.
Estohoitolääkkeillä
voidaan
tutkimusten
lista.
täyttää yhdessä maksusitoumusyhtiölle
ja käynnistää yhteiskuljemukaan vähentää aivoverenkiertohäiriön
hakemus sosiaalivirastolle uusiutumisriskiä
tuksen. Tämän jälkeen kuljetus toi30–80 %. Silti vain kolmannes AVH:n sairastaneista saa kansal2. Ota yhteyttä Afasiakeskukseen,
mii ”automaattisesti”. Mikäli asiakas
listen suositusten mukaista ennaltaehkäisevää lääkehoitoa.
044-7777 601 ja varaudu sopimaan
esitellä talon tilat ja toiminnat
ei ole tulossa päiväkuntoutukseen
tutustumisaika. Tutustumiskäynti
Tutustumiskäynnille ovat kaikki asiesim. sairastumisen vuoksi, on kulAkuuttihoito
kestää
noin tunnin ja se sovitaan
akkaan lähipiirin / hoitoyhteistyötajetuksen peruuttaminen siltä päiAivoinfarktin
ainoa
tehokas
lääkehoito
on liuotushoito
AINA
ennen varsinaista
aloittamishoihin
kuuluvat lämpimästi
tervevältä asiakkaan tehtävä.
4,5 tunnin kuluessa oireiden
alusta. Mitä nopeammin hoito
ta.
tulleita!

Aivoliitto ry
Tunnus: 5006009
Info: 1200
00003 VASTAUSLÄHETYS

topäivää vuosittain. On laskettu, että vuoteen 2020 mennessä
Aivoliitto
rykyynelten
tarvitaan
ainakin 100 uutta vuodeosastoa
pelkästään
"Vaan ylitse kaikkien
"Tack för vad Du givit,
Suvilinnantie
2,
20900
Turku
AVH-potilaille,
elleivät
ennaltaehkäisy,
akuuttihoito
ja varhaistuhat muistoa meitä lohduttaa.
tack för vad Du var.
p. 02 2138
200 kuntoutus tehostu. AVH aiheuttaa noin 7 % terveydenvaiheen
Ne
on tallessa päivien menneiden
Tack för ljusa minnen
info@aivoliitto.fi
huollon kokonaismenoista.
- tuhat
muistoa
kultaakin
kalliimpaa."
som Du lämnat kvar."
www.aivoliitto.fi

Hoidettavat riskitekijät ovat kohonnut verenpaine, tupakointi,
sydänsairaudet (eteisvärinä), diabetes, sairastettu TIA-kohtaus,
1.kohonnut
Etsi valmiiksi kopiot
lääkärinlautodeta, onko toimintamme sopi4. Kun maksusitoumuksesta on tulveren kolesterolipitoisuus, ylipaino sekä liikunnan
sunnoista
sairastumisen
ja
nykyisen
vaa
asiakkaan
tarpeisiin
lut kopio Afasiakeskukseen, sieltä
puute.

Taita ja kiinnitä puolet yhteen.

Adressi sisältää:
nyörin,
Koko:valkoisen
avattava
A4neljä erilaista sisälehteä (suomen- tai ruotsinkieliset) sekä kirjekuoren.
Ennuste
Kuntoutus
Hinta:
15
€/kpl
+
mahdolliset
postituskulut.
Koko: avattava A4
AVH-potilaista
joka
toiselle
jäätarvitsevan
pysyvä
haitta,
puolelle heistä
Tilaaminen:
adresseja
voi
tilata
yhdistyksen
nettisivuilta
(www.afasiakeskus.fi)
Sairastuneista noin 45 %:n arvioidaan
lääkinnällistä
Adressi
sisältää:
valkoisen
nyörin,
neljä
erilaista
sisälehteä
vaikea-asteinen.
Toisaalta
joka
neljäs
toipuu
oireettomaksi,
yli
kuntoutusta
akuuttivaiheessa
ja
sitä
seuraavina
kuukausina.
tai toiminnanjohtaja Heidi Elorannalta
(yhdistys@afasiakeskus.fi; 040 540 8884).
puolet
omatoimisiksi
ja
joka
seitsemäs
tarvitsee
laitoshoitoa.
Adressi
sisältää:
valkoisen
nyörin,
neljä
erilaista
sisälehteä
Kuntoutuksen
tarpeessa
olevia
potilaita
arvioidaan
olevan
(suomentai
ruotsinkieliset)
sekä
kirjekuoren.
Sisälehtien
tekstit
on
Toimitus:
tilauksen voi noutaa Afasiakeskuksesta (Vipusentie 3, Helsinki) tai se voidaan lähettää
17 000,
% aivoinfarktipotilaista
sairastuu
vuoden
kuluessa uudestaan
ainakin
30
mikä
sisältää
myös
ylläpitävän
kuntoutuksen
tilaajalle
postitse,
jolloin
tilauksen
hintaan
lisätään postituskulut.
(suomentai
ruotsinkieliset)
sekä
kirjekuoren.
Sisälehtien
tekstit on
esitelty
sivulla.
ja 25 seuraavalla
% kuolee vuoden
kuluessa. Osa sairastuneista (10–20 %)

Ensiksi on hyvä tietää, että lääkärin lähetettä ei tarvita päivätoimintaan
Hoidettavat
riski
osallistumiseen.
”Sujuvin
reittitekijät
askel askeleelta”

Tervetuloa jäseneksi!

www.aivoliitto.fi

TUE TOIMINTAA
Uudenmaan AVH-yhdistys tekee
mintamuotoihimme kuuluu mm.
muu toiminta) tarjoamisen jäsenistyötä aivoverenkiertohäiriön (AVH)
neuvontaa, vertaistukitoimintaa,
tönsä hyväksi.
Hoidettavat
riski
tekijät
saaneiden henkilöiden ja heidän
luentoja, keskustelu- ja liikuntaryhHoidettavat
riskitekijät
verenpaine,Testamenttilahjoituksella
tupakointi,
omaistensa
hyväksi. Yhdistys
tarjo- ovat
miä, kohonnut
kursseja, virkistystapahtumia
voit ilsydänsairaudet (eteisvärinä), diabetes, sairastettu TIA-kohtaus,
aakohonnut
myös tietoa ja veren
tukea niille,
joilla
ja
matkoja.
Toimintamuotomme
kemaista
tahtosi
ja
varmistaa,
että
lahkolesterolipitoisuus, ylipaino sekä liikunnan
on
etenevä
sujumaton
afasia.
Toihittyvät
ja
laajenevat
koko
ajan.
jasi
menee
Sinulle
tärkeään
tarkoipuute.
tukseen. Uudenmaan AVH-yhdistys
Uudenmaan
AVH-yhdistys
ei
tavoiton vapaa perintöverosta, eli testaEnnaltaehkäisy
tele
toiminnallaan
rahallista
hyötyä.
mentatut varat käytetään kokonaiKohonneen verenpaineen hoito, tupakoinnin lopettaminen,
Ehdoton
edellytys
yhdistyksen
toiyhdistyksen toiminnan
laihduttaminen, liikunta ja terveellinen ruokavalio suudessaan
ovat tehominnan mahdollistamiseksi ovatkin
testamentintekijän toikasta ennaltaehkäisyä. Estohoitolääkkeillä
voidaantukemiseen
tutkimusten
avustukset, joita haetaan vuosittain
veen mukaisesti.
mukaan vähentää aivoverenkiertohäiriön
uusiutumisriskiä
30–80 %. Silti vain kolmannes
saa kansaluseilta eriAVH:n
tahoilta. sairastaneista
Avustukset ovat
listen suositusten mukaista
ennaltaehkäisevää
aina harkinnanvaraisia
eli takeita ra-lääkehoitoa.
hallisesta tuesta ei koskaan ole.

Akuuttihoito

Aivoinfarktin ainoa tehokas
lääkehoito
on liuotushoito
Sääntöjensä
mukaisesti
UudenLÄMMIN KIITOS TUESTASI.
4,5 tunnin kuluessa oireiden
Mitä
peammin hoito
maan alusta.
AVH-yhdistys
ottaano
vastaan
aloitetaan, sitä paremmat ovat tulokset. Akuutti AVH tunnismyös testamentteja. Saamillaan
Lisätietoa:
tetaan jo ensihoidossa, kunhan on soitettu yleiseen hätänuvaroilla
yhdistys
mahdollistaa
toitoiminnanjohtaja
meroon 112, jolloin myös hoitoketju käynnistyy. Ne
sairaalat,
mintansa
jatkumisen
ja
palvelujen
Heidi Elorannalta
joissa ei ole päivystävää neurologia, käyttävät etälääketieteelja muut
tiedotus, neup. 040-540 8884
listä (telestroke) apua eli (Afasia-lehti
Meilahden
sairaalan
akuuttihoitoon
perehtyneen neurologin vonta,
apua.
Tämä kerhot,
järjestelmä
vielä kata
vertaistuki,
retket ja eiyhdistys@afasiakeskus.fi
koko Suomea. Liuotushoito ei sovi kaikille potilaille, mutta
hoito AVH-yksikössä sopii ja parantaa kaikkien AVH-potilaiden
toipumisennustetta. Hyvällä akuuttihoidolla ja kuntoutuksella
saavutetut tulokset säilyvät vuosia.

Villa Afasia

Turvallista, tuettua asumispalvelua
Vipusentie 3, 00610 Helsinki

- Asukkaalle laaditaan yksilölliset tarpeet
huomioiva hoito- ja palvelusuunnitelma
- Kodikkaat, esteettömät tilat
- Kotiruoka omasta keittiöstä
- Ammattitaitoinen henkilökunta
ympäri vuorokauden
- Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet

 Tilapäisen hoidon tai asumisen
tarpeisiin
 Omaishoitajavapaan ajaksi,
palvelusetelillä
 Pitkäaikaiseksi kodiksi



Kuntoutus
Hoidettavat riskitekijät
Sairastuneista
noin 45 %:n
arvioidaan
lääkinnällistä
Hoidettavat
ovat
kohonnuttarvitsevan
verenpaine,
tupakointi,
Syntymävuosi________________
Haluan
liittyä jäseneksi riskitekijät
kuntoutusta akuuttivaiheessa
ja sitä seuraavina
kuukausina.
sydänsairaudet
(eteisvärinä), diabetes,
sairastettu
TIA-kohtaus,
AVH-yhdistykseen
Kuntoutuksen
tarpeessa
olevia potilaita
arvioidaan
olevan
kohonnut
veren
kolesterolipitoisuus,
ylipaino
sekä liikunnan
Etunimi
_______________________________________
ainakin
000, mikä sisältää myös ylläpitävän kuntoutuksen
puute. 30
Uudenmaan
AVH-yhdistys ry
Yhdistyksen
nimi _______________________________
toimintakyvyn
säilyttämiseksi. Kuntoutuminen
riippuu AVH:n
Sukunimi ______________________________________
tyypistä ja vaikeusasteesta, sen aiheuttamista puutosoireista

Ennaltaehkäisy
Jos yhdistyksen
nimi ei ole tiedossa,
tämä kohtajajätetään
(halvausoireet,
kielellisten
muiden henkisten
toimintojen ja
Osoite ________________________________________
tyhjäksi.
Tällöin
jäsen
liitetään
asuinkuntaa
lähimpänä
Kohonneen
verenpaineen
hoito,
tupakoinnin
lopettaminen,
pidätyskyvyn häiriöt), potilaan
iästä
ja liitännäissairauksista,
laihduttaminen,
liikunta ja terveellinen
ruokavalio
ovat tehotoimivaan
yhdistykseen.
Postinumero_________________
sairas
tumista edeltäneestä
toimintakyvystä,
työikäisillä
työn
kasta
ennaltaehkäisyä.
Estohoitolääkkeillä
voidaan omasta
tutkimusten
vaatimuksista,
sosiaalisesta
verkostosta ja potilaan

mukaan
vähentää
aivoverenkiertohäiriön
uusiutumisriskiä
ammattilaisten
yhdistykseen
(Suomen
Pro AVH ry)
Postitoimipaikka
________________________________
motivaatiosta.
30–80 %. Silti vain kolmannes AVH:n sairastaneista saa kansal-

Aivoliiton
listenkannatusjäseneksi
suositusten mukaista ennaltaehkäisevää
lääkehoitoa.
Puhelinnumero
_________________________________

Työhön paluu

joka neljäs on työikäinen.
Varsinaiselle
työkySähköpostiosoite
_______________________________
Olen Sairastuneista
Akuuttihoito
vyttömyyseläkkeelle
heistä
jää
vuosittain
noin
850
henkilöä
aivoverenkiertohäiriön
sairastanut.
Aivoinfarktin ainoa tehokas lääkehoito on liuotushoito
eli lähes joka neljäs, siis useampi kuin sepelvaltimotaudin

4,5
tunnin____________
kuluessa oireiden alusta. Mitä nopeammin hoito
seurauksena.
Sairastumisvuosi
Lähetämme tiedot paikalliselle jäsenyhdistyksellemme.
aloitetaan, sitä paremmat ovat tulokset. Akuutti AVH tunnisVuosittainen jäsenmaksu vaihtelee 15–25 euron välillä
tetaan jo
ensihoidossa, kunhan on soitettu yleiseen hätänuläheinen
ammattilainen
yhdistyksestä
riippuen.
Jäseneksi liittyvän pitää olla
meroon 112, jolloin myös hoitoketju käynnistyy.
Ne sairaalat,
vähintään
15-vuotias.
joissa ei ole päivystävää neurologia, käyttävät etälääketieteelmuu_______________________________________
listä
(telestroke)
apua eli Meilahden sairaalan
akuuttihoitoon
Aivoliitto
ry
Kannatusjäsenen
jäsenmaksu on yksityishenkilöille
Suvilinnantie
2,
20900
Turku
perehtyneen
neurologin
apua.
Tämä
järjestelmä
ei vielä kata
Minulla on afasia.
50 euroa, yhteisöille
ja säätiöille 100 euroa ja yrityksille
p. 02 2138
200 Liuotushoito ei sovi kaikille potilaille, mutta
koko
Suomea.
500 euroa vuodessa.
info@aivoliitto.fi
Haluan
Aivoterveys-lehden
myös CD:lle
luettuna
hoito
AVH-yksikössä
sopii
ja parantaa kaikkien AVH-potilaiden
www.aivoliitto.fi
Suostun tietojeni
tallentamiseen jäsen- ja lehtirekistereitoipumisennustetta. Hyvällä akuuttihoidolla
ja kuntoutuksella
äänilehtenä.
saavutetut tulokset säilyvät vuosia.
hin. Tietojani ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.
Sukupuoli
nainen
mies

Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan
palveluihimme!
Samalla näet viihtyisät
yhteistilat, aistit yleisen tunnelman sekä
tutustut henkilökuntaamme.

p. 044 – 7777 603
Vastaava hoitaja 044 - 7777 608

www.afasiakeskus.fi

Kuntoutus

Kieli Sairastuneista
suomi
ruotsi 45 %:nmuu
noin
arvioidaan tarvitsevan
lääkinnällistä
_____________________________________________________
kuntoutusta akuuttivaiheessa ja sitä seuraavina kuukausina.
Allekirjoitus

www.aivoliitto.fi

Kuntoutuksen tarpeessa olevia potilaita arvioidaan olevan
ainakin 30 000, mikä sisältää myös ylläpitävän kuntoutuksen
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Osta tästä edullista mainostilaa!
Esim. 1/4-kokoinen mainos neljään
lehteen vain 450€.
Neljään seuraavaan lehteen mainospaikan ostavalle mahdollisuus myös
artikkelin julkaisuun lehdessä.
Ota yhteyttä:
Heidi Eloranta
yhdistys@afasiakeskus.fi

