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Orofaryngeaalisen dysfagian arviointi, ohjaus ja kuntoutus perusterveydenhuollossa

Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys ry tukee kannanotossaan seuraavia European Society for Swallowing
Disorders´n (ESSD) laatimia julkilausumia nielemishäiriöpotilaan hoitosuosituksista ja esittää niitä
käytettäväksi myös Suomessa:
-

nielemishäiriöiden tutkimisessa, diagnosoinnissa ja kuntoutuksessa tulee käyttää
luotettavia, käyttökelpoisia ja validoituja mittaus-, seulonta- ja arviointimenetelmiä

-

nielemishäiriöisen potilaan kanssa työskentelevän puheterapeutin ja/tai muun
terveydenhoitoalan ammattilaisen tulee olla kouluttautunut nielemiskyvyn
tutkimiseen/arviointiin ja kuntoutukseen. Lisäksi hänellä tulee olla hyvät tiedot sekä
kokemusta erilaisten menetelmien käytöstä nielemishäiriöpotilaan kuntoutuksessa/hoidossa.
Hänen tulee myös ylläpitää jatkuvasti omaa ammattitaitoaan ja hänen tulee tunnistaa oman
osaamisensa ja voimavarojensa rajat

Nielemishäiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutus edellyttävät puheterapeutilta erikoisosaamista.
Valmistumisensa ja laillistamisensa jälkeen puheterapeutilla on perustiedot nielemishäiriöiden syistä,
arviointimenetelmistä ja kuntoutuksesta. Puheterapeutti kykenee tällöin soveltamaan teoriatietoa käytännön
puheterapiatyöhön kuitenkin vain nielemishäiriöihin perehtyneen puheterapeutin tai muun asiaan
perehtyneen ammattihenkilön ohjaamana ja täydennyskoulutuksen turvin.
On suositeltavaa, että puheterapeutin täydennyskoulutussuunnitelman laatimiseen osallistuu myös
työnantajan edustaja, jotta kyseisen toimipaikan puheterapiapalvelut voidaan määrittää
nielemishäiriöpotilaita parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Työnantajan on tarvittaessa mahdollista
huomioida perehtyneisyys nielemishäiriöihin jo rekrytointi-ilmoituksissaan tuomalla niissä esille työpaikan
täydennyskouluttautumismahdollisuudet.
-

dysfagian tutkiminen, kuntoutus ja hoito tulee olla moniammatillisen tiimin vastuulla

Puheterapeutilla on Suomessa keskeinen rooli nielemisvaikeuksien diagnosoinnissa, ohjauksessa ja
kuntoutuksessa. Yhteistyö muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa on kuitenkin oleellista.
Parhaaseen tulokseen päästään mikäli nielemishäiriöiden hoito keskitetään nielemishäiriöiden
diagnosointiin, ohjaukseen ja kuntoutukseen perehtyneelle asiantuntijaryhmälle.
-

WHO:n ICD-koodeja ja ICF-luokitusta tulisi käyttää nielemishäiriön kirjaamisessa potilaan
sairauskertomukseen

Oheisesta linkistä ESSD:n julkilausumat nähtävissä tarkemmin:
http://www.myessd.org/
The European Society for Swallowing Disorders is an association of and for health care providers working,
doing research and studying in the field of dysphagia and swallowing disorders. The Society has been built
on the former European Study Group for Dysphagia and Globus and is a formally registered, nonprofit,
international association.
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