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TIEDÄ JA TOIMI

18 kuukauden ikäisen lapsen

LAAJAN TERVEYSTARKASTUKSEN
KIRJAAMINEN

Mitä
sisältää?

LAAJA TERVEYSTARKASTUS
Laajassa terveystarkastuksessa lastenneuvolan terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä lapsen terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan.
Terveystarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen.
Laajassa 18 kk ikäisen lapsen terveystarkastuksessa:
■ arvioidaan lapsen terveydentilaa ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
■ vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus
■ suun ja hampaiden terveyden huomioiminen
■ rokotukset
■ vanhempien hyvinvointia ja terveyttä sekä lapsen kasvuympäristöä mm. kodin turvallisuus
■ keskustellaan lapsen hoitojärjestelyistä
Terveydenhoitajan on suositeltavaa olla läsnä koko lääkärintarkastuksen ajan ja tukea lääkärintarkastuksen aloittamista. Jos perhe ei varaa aikaa, lähetetään uusi kutsu tai tavoitellaan puhelimitse tai tehdään kotikäynti. Terveystarkastuksesta pois jäävien tuen tarve tulee selvittää.
18 kuukauden ikäisen laajan terveystarkastuksen sisältö ja toteutus (THL, Opas 22/2012) ja Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon menetelmäkäsikirja (TH, Opas 14/2017) sisältävät tarkemman ohjeistuksen
18 kuukauden ikäisen lapsen laajasta terveystarkastuksesta.

Milloin
toteutuu?

LAAJA TERVEYSTARKASTUS TOTEUTUU, KUN
Terveystarkastus voidaan kirjata laajaksi terveystarkastukseksi, kun seuraavat ehdot tai kriteerit täyttyvät:
■ terveystarkastukseen on kutsuttu molemmat vanhemmat ja ainakin toinen vanhempi on ollut paikalla. Jos kumpikaan vanhempi ei osallistu, terveystarkastusta ei voida tilastoida laajaksi terveystarkastukseksi.
■ terveystarkastuksen ovat toteuttaneet sekä terveydenhoitaja että lääkäri samanaikaisesti tai erillisillä käyntikerroilla
■ lapsen vanhempien haastattelu on tehty, sekä kokonaisarvio lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista
ja terveydestä

Sekä terveydenhoitaja että lääkäri tekevät (Avo)hilmo -kirjaukset
SÄÄDÖKSET TAUSTALLA
■ Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
■ Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (VNA 338/2011)
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LAPSEN TERVEYSTARKASTUKSEN KIRJAAMINEN (AVO)HILMOSSA
■ Toimenpide: Laaja terveystarkastus 18 kuukauden iässä OAA21 (SPAT1382)		
HUOM. Jos laajan terveystarkastuksen kriteerit eivät täyty, kirjataan Lasten ja nuorten
määräaikainen terveystarkastus OAA40 (SPAT1315). Terveydenhoitajan arvio suun terveydentilasta OAA47 (SPAT1362).
■ Käyntisyy: ICD-10: Z00.1 (lapsen rutiinimainenterveystarkastus) tai ICPC-2: A98 (terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy)
■ Palvelumuoto: Lastenneuvola, T22
■ Yhteystapa: Käynti vastaanotolla, R10
■ Kävijäryhmä: Yksilökäynti
■ Toimintayksikkötieto (THL-SOTE-organisaatiotieto) esim. Hiekkakummun äitiys- ja lastenneuvola
■ Käynnin luonne, terveydenhoito (TH)
■ Paino ja pituus
■ Rokotustiedot
■ Jatkohoitotoimenpidetieto, esim. SPAT1339 (Uusi vastaanottoaika)

VANHEMPIEN KIRJAUKSET (AVO)HILMOSSA
Terveystarkastuksessa läsnä olevalle vanhemmalle tehdään tarpeen mukaiset käyntikirjaukset
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ICPC-2: A98 (terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy)
Palvelumuoto: Lastenneuvola, T22
Yhteystapa: Käynti vastaanotolla, R10
Kävijäryhmä: Yksilökäynti
Paino, pituus, vyötärön ympärys, verenpaine
Masennusseula, EPDS-seulan pistemäärä
Tupakointi: tupakointistatus-tieto
Alkoholin käyttö AUDIT-C (AUDIT10) -tiedot
Hampaiden harjauskertojen määrä

ESIMERKKEJÄ JA HUOMIOITAVAA
Jos lapsi tulee 18 kuukauden ikäisen laajaan terveystarkastukseen muun kuin vanhemman
tai huoltajansa kanssa, ei terveystarkastusta voi kirjata laajaksi, vaan silloin kirjataan määräaikainen terveystarkastus OAA40 (SPAT1315)
Kun terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen ensimmäisen osan, tilastoi hän laajan
terveystarkastuksen OAA21 (SPAT1382), kun laajan terveystarkastuksen kriteerit täyttyvät.
Kun lääkäri tekee terveystarkastuksen toisen osan, tilastoi hän laajan terveystarkastuksen
OAA21 (SPAT1382). Terveydenhoitaja kirjaa käynnin toimenpiteeksi määräaikaisen terveystarkastuksen OAA40 (SPAT1315) osallistuessaan lääkärin tarkastukseen.
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