Elintapamuutosten palvelupolku
Oletko 18-70-vuotias? Tupakoitko? Onko sinulla ylipainoa tai
korkea verenpaine? Oletko kiinnostunut elämäntapamuutoksesta?
Tässä voit tutustua palveluihimme, joilla voimme sinua auttaa.

Palvelun
jälkeen

Kartoitus ja
muutoksen
suunnittelu

Ota
yhteyttä

Muutoksen
toteutus

Takaisin alkuun

Ota yhteyttä
Jos sinusta tuntuu, että tarvitset ammattilaisen
apua, ota yhteyttä terveyskeskukseen
Onko sinulla herännyt
huoli omasta terveydestäsi?
Oletko 18-70-vuotias?

Maisalla (itsellesi sopivana aikana)
Soittamalla
• Terveyskeskuksen yhteystiedot

Voit tutustua Duodecimin
omahoitomahdollisuuksiin sekä
muihin luotettaviin testeihin ja
tietopankkeihin verkkosivuillamme.

Jos terveydentilassasi on
riskitekijöitä, joihin on syytä
kiinnittää huomiota, sinulle
nimetty hoitovastaava
ottaa sinuun yhteyttä ja
sopii jatkosta.

Arvioimme terveydentilaasi
ensisijaisesti kolmella
terveysindikaattorilla:
verenpaine, painoindeksi ja
tupakointi.

Yhteydenottokanavat:
= Verkkopalvelut

= Puhelin

= Terveyskeskus

Edellinen

Seuraava

Takaisin alkuun

Kartoitus ja muutoksen
suunnittelu

Hoitovastaava käy tulokset kanssasi läpi.
Voit jo ennakkoon miettiä, millaisia
ajatuksia sinulla herää terveyteesi ja
hyvinvointisi suhteen, mitkä asiat ovat
sinulle tärkeitä.

Hoitovastaava keskustelee
kanssasi terveydentilastasi.

Saat täytettäväksi sähköisen terveystarkastuksen. Vastaustesi
perusteella saat suosituksia oman terveytesi edistämiseen.
Lisäksi kartoitamme alkoholin käyttöön ja mielialaan liittyvät
terveysriskisi. Saat näihin liittyvät lomakkeet ensisijaisesti
Maisan kautta kotona täytettäväksi.

Hoitovastaava auttaa sinua
laatimaan terveys- ja
hoitosuunnitelman, jonka
avulla voit saavuttaa
tavoitteesi.

Yhteydenottokanavat:
= Verkkopalvelut

= Puhelin

= Terveyskeskus

Edellinen

Seuraava

Takaisin alkuun

Muutoksen toteutus

Jos sinulla on suuria terveysriskejä
eivätkä elintapamuutokset tuota
riittävästi tulosta, lääkäri arvioi
tutkimus- ja hoitotarpeesi (esim.
lääkehoito), sekä ottaa kantaa
seurantatarpeeseen.

Tee suunnitelmassa sovittuja
asioita.

Jos haluat, saat tukea ja kannustusta
muutokseen. Hoitovastaava soittaa sinulle
sovituilla aikaväleillä. Käytte läpi, miten olet
toteuttanut suunnitelmaa. Hoitovastaava tukee
sinua onnistumisessa.

Halutessasi voit hyödyntää
omavalmennusohjelmia
muutoksen tukena.

Jos edistyt tavoitteidesi mukaisesti,
voitte hoitovastaavan kanssa pohtia,
mitä tavoittelet seuraavaksi.

Yhteydenottokanavat:
= Verkkopalvelut

= Puhelin

= Terveyskeskus

Edellinen

Seuraava

Palvelun jälkeen

Takaisin alkuun

Hoitovastaava on edelleen tukenasi. Voit olla häneen
yhteydessä kaikissa terveyteesi liittyvissä kysymyksissä.
Jos sait lisäksi lääkärin laatiman seurantasuunnitelman,
toteuta sitä.

Omavalmennusohjelmat ovat käytössäsi edelleen.

Tutustu palvelutarjontaan
Kauniaisten verkkosivuilla
Edellinen

Seuraava

