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VUOROVAIKUTUS

POTILAAN LIIKKUMINEN

HOITAJAN TYÖASEN- TO JA LIIKKEET

YMPÄRISTÖN

Verbaalinen vuorovaikutus potilaan omia
resursseja kannustavaa. Hoitaja
valmistaa potilasta liikkumaan
aktivoimalla lihaksia
ja niveliä sivelemällä tai kehonosia
liikuttamalla. Hoitaja antaa potilaalle
tämän tarvitseman ajan ja tilan liikkeen
suorittamiseen. Hoitaja hyödyntää potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä ja
auttaa vain sen verran kuin potilas tarvitsee. Hoitaja ja potilas toimivat yhteist ö ä valmistaa potilaan liikkumaan
Hoitaja
ainoastaan verbaalisesti. Hoitaja antaa
potilaalle tämän tarvitseman ajan, mutta
tilaa ei huomioida. Hoitaja hyödyntää
potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä,
mutta auttaa enemmän kuin potilas
tarvitsisi.
Hoitaja tekee teknisesti oikean suorituksen, mutta potilaan huomiointi ei
onnistu... Hoitaja yrittää huomioida
potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä,
mutta potilas ei ole täysin mukana toiminnassa. Toimitaan hoitajan ehdoilla .

Hoitaja tukee potilaan liikkumista
stabiileista kehonosista ja jättää liikekohdat
eli nivelet ja vyötärön
vapaaksi. Potilaan paino siirtyy luuston
kautta useille kehon ulko- puolisille
tukipinnoille. Kehon
paino siirtyy ylemmiltä kehonosilta alemmille
ja sivulta sivulle. Potilaan liike on
kolmiulotteinen. Potilas
osallistuu aktiivisesti liikkeeseen
resurssiensa sallimissa rajoissa.
Hoitaja tukee potilaan liikkumista
stabiileista kehonosista ja jättää liikekohdat
eli nivelet ja vyötärön
vapaaksi. Potilas käyttää useita tukipintoja,
mutta paino ei siirry aina luuston kautta
tukipinnoille.
Potilaan liike on kolmiulotteinen.
Potilas kannattelee osittain omaa
painoaan luustonsa kautta esim. seisoen
jaloillaan, mutta tukipisteitä hyödynnetään
vain osittain. Hoitaja tukee potilasta osittain
liikekohdista ja potilas kannattelee painoaan
myös lihaksillaan.

Hoitaja käyttää koko kehoaan, ei ainoastaan käsiään, ja
paino säilyy luustolla
koko avustuksen ajan. Hoitajan
liikkeet ovat dynaamisia ja
harmonisia.

Hoitaja hyödyntää käytettävän
tilan optimaalisesti:
-säätää sängynkorkeuden,
-sijoittaa tuolin tarkoituksen mukaisesti,
-tekee tilaa itselleen tarvitta
essa,
-käyttää apuvälineitä luovasti,
-huolehtii potilaan tarkoituk senmukaisesta
vaatetuksesta.

Hoitaja käyttää koko kehoaan, ei ainoastaan käsiään, ja
paino säilyy luustolla
koko avustuksen ajan. Liikkeet
eivät dynaamisia ja harmonisia.

Hoitaja säätää sängyn ja huomioi tilantarpeen sekä ja poti- laan vaatetuksen.
Hoitaja sijoittaa pyörätuolin oikein. Hoitaja käyttää
apuvälineitä oikein, vaikkei luovasti.

Hoitaja liikkuu potilaan
mukana ja tuottaa voimaa
jaloilla. Hoitajan paino ei ole
luustolla aivan koko siirron ajan.
Hoitaja nostaa osittain.

Hoitaja säätää sängyn ja huomioi tilantarpeen sekä ja poti- laan vaatetuksen.
Hoitaja sijoittaa pyörätuolin oikein. Hoitaja
käyttää apuvälineitä, muttei täysin oikein.

II

Hoitaja yrittää ottaa huomioon potilaan
jäljellä olevaa toimintakykyä, muttei
onnistu ja tekee lopulta potilaan puolesta. Toimitaan hoitajan ehdoilla eli
manipuloidaan.

Potilaan jalat tai muut kehonosat
tukeutuvat alustaan, mutta paino siirtyy vain
osittain tukipinnoille,
koska hoitaja tukee liikekohdista. Potilaan
paino ei ole luuston varassa.

Hoitaja nostaa selkä- ja
käsi-lihaksilla ja tekee vain
osittaisen painonsiirron.
Hoitaja käyttää paljon voimaa.

Hoitaja säätää sängyn korkeutta. Hoitaja tekee tilaa itselleen. H. huomioi
potilaan
vaatetuksen. H. ei käytä apu- välineitä ja/tai
toista avustajaa, vaikka tarvittaisiin.
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Hoitaja ei anna potilaalle aikaa eikä
tilaa. Hoitaja ei hyödynnä jäljellä olevia
resursseja, kuten liikuntakykyä ja
aisteja. Hoitaja tekee kaikki potilaan
puolesta. Hoitaja ja potilas eivät tiedä
tarkalleen, mitä tilanteessa tapahtuu.

Hoitaja tarttuu liikekohtiin, kuten
kainaloihin, niskaan tai vyötäröön. Potilas on
täysin passiivinen ja
potilaan paino nostetaan ilmaan, eikä
hyödynnetä tukipintoja.

Hoitaja nostaa käsi- ja
hartialihaksilla, ei painon- siirtoa
jaloilla. Hoitajan
selkä on kumarassa ja hän
käyttää paljon voimaa.

Hoitaja ei tee tilaa, on ahdasta.
Hoitaja ei huomioi potilaan vaatetusta, ei säädä
sänkyä eikä
pyörätuoli ole kohdallaan. Hoitaja ei käytä
apuvälineitä,
vaikka niistä olisi hyötyä.
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