
Mitä Polku-kuntoutus sisältää? 

Syömishäiriöt ovat yleisiä mielenterveyden 
häiriöitä. Nuorisopsykiatriset potilaat ovat yksi 
erikoissairaanhoidon kalleimmista 
potilasryhmistä ja laihuushäiriön 
hoitokustannusten on arvioitu olevan 
psykiatristen sairauksien kustannuksista 
suurimpia.  

Kuntoutukseen tarvitaan lähettävän tahon 
maksusitoumus hoidon kustannusten 
korvaamisesta. Kuntoutuja voi myös maksaa 
palvelun itse.  Hinta sisältää lääkärin, 
omahoitajan, ravitsemusterapeutin palvelut ja 
perheen tukemisen. Kysy tarkempaa hintaa 
virva.sankala@mediferro.fi 

Polku-kuntoutuksen kesto on yksilöllinen. 
Lähettävän tahon kanssa tehdään yhteistyötä ja 
selvitellään jatkohoito-resurssit. 

Laboratorio- ja mahdolliset muut tutkimuskulut 
laskutetaan erikseen. Mediferrolla ei ole omaa 
laboratoriota.  Sopimuksen mukaan voidaan 
käyttää myös sovitusti lähettävän tahon 
laboratoriopalveluita.  

 

  

Poliklinikka  

Yksikkö on erikoistunut syömishäiriöiden, 
masennuksen  ja  neuropsykiatristen 
sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon 

-psykiatrinen arvio ja hoito 

-perheiden tukeminen 

-psykologin tutkimukset 

-ryhmämuotoinen hoito ahmintahäiriötä 
sairastaville 

 

Muut palvelut 
- työnohjaus 

- koulutusta räätälöidysti sopimuksen mukaan 

 

Yhteystiedot 
Virva Sankala, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, 
psykoterapeutti 

 Mediferro 
Merikoskenkatu 9 B 40  
90500 Oulu 
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Polku-kuntoutus 

Mediferro on  yksityinen 
syömishäiriöihin erikoistunut 
yksikkö, joka tarjoaa tiivistä ja 
tavoitteellista Polku-kuntoutusta 
syömishäiriötä sairastaville. 
Kuntoutuksesta vastaa 
terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö, jolla on pitkä 
kokemus syömishäiriöiden 
hoidosta.  

Tutkimustulokset osoittavat, että syömishäiriöitä 
voidaan hoitaa tehokkaasti erikoistuneissa 
yksiköissä.  

Hoito kohdistuu alussa ravitsemustilan ja 
somaattisen voinnin korjaamiseen. Kuntoutus 
fokusoituu säännöllisiin ruoka-aikoihin ja 
ruokavalintojen laajentamiseen. 
Ravitsemusterapeutti laatii  kuntoutujalle 
suunnitelman päivän aterioista. Hoitajat syövät 
yhdessä kuntoutujien kanssa tukien heitä 
aamupalalla, lounaalla ja välipalalla.  
Kuntoutujaa tuetaan kuntoutuksen ulkopuolisiin 
aterioihin erilaisin keinoin.   

Ruokailujen tukemisen lisäksi kuntoutukseen 
sisältyy myös psykoedukaatiota (tiedollinen 
ohjaus), motivoivaa keskustelua, toiminnallisia 
ryhmiä,  terapiaa, lepoa ja empaattista 
läsnäoloa.  

Polku-kuntoutus on ryhmämuotoista ja toteutuu 
ma-pe klo 8:30-15.  

 

  

Polku-kuntoutus tukee läheisiä 

Syömishäiriöiden Käypä hoito-suosituksen 
mukaan huoltajien tulee olla aktiivisesti mukana 
hoidossa ja heille tulee antaa riittävästi tietoa. 
Lisäksi huoltajilla tulee olla mahdollisuus hyötyä 
muiden samassa tilanteessa olevien  läheisten 
kokemuksista ja tuesta.  

Perheen ja muun tukiverkoston 
voimaannuttaminen ja tukeminen on osa hoitoa 
Polku-kuntoutuksessa. Vanhempien 
ryhmätapaamiset mahdollistavat läheisten 
vertaistuen.  

"Teemme työtämme tavoitteellisesti, 

rohkeasti osoittamalla kiinnostusta ja 
välittämistä sairastuneelle ja hänen 
läheisilleen.” 

Mukana arjessa 

Nuorilla syömishäiriöön keskittynyt 
päiväsairaalahoito on yhtä tehokasta kuin 
syömishäiriöön keskittynyt sairaalahoito. 
Psykososiaalinen sopeutuminen 
päiväsairaalahoidon jälkeen on helpompaa. 

Polku-kuntoutus mahdollistaa ruokailujen 
harjoittelemisen myös kotona päivittäin ja 
osallistumisen perheen normaaliin arkeen. Lisäksi 
muut sosiaaliset kontaktit ja vapaa-ajan 
harrastukset mahdollistuvat.  

 

 

  

Polku-kuntoutuksen hoitoympäristö on viihtyisä, turvallinen ja 
välittävä. 

Keitä hoidetaan? 

Polku-kuntoutuksessa hoidetaan laihuushäiriön 
lisäksi myös muita syömishäiriöitä. Kuntoutus on 
tarkoitettu yli 13-vuotiaille. 

Tutkimusten mukaan pitkittynyt sairaus 
hankaloittaa syömishäiriöstä toipumista ja 
nostaa olennaisesti työkyvyttömyyden riskiä. 
Sen vuoksi varhainen hoitoon pääsy ja 
aktiivinen hoito-ote parantavat ennustetta. 
Tämän vuoksi lyhytkään sairaushistoria ei ole 
este polku-kuntoutukselle.    

 

 

 



 


