SPIRAL-pelin kysymykset AVH:n sairastaneille afaattisille kuntoutujille

1. Päivittäiset rutiinit
• Kuinka hyvin päivittäiset toiminnot onnistuvat?
Esim. pukeutuminen, hygienia, ruuanlaitto, siivous.
2. Kyky rentoutua
• Onko sinulla hyvin toimivia rentoutumiskeinoja?
3. Kahdenkeskinen keskustelu
• Miten keskusteleminen ystävän kanssa sujuu?
4. Keskustelu ryhmässä
• Onko sinun helppo keskustella ryhmässä? Esim. oman mielipiteen kertominen,
puhuminen omalla vuorolla, toisten kuunteleminen?
5. Puhetta tukevat keinot
• Kuinka hyvin puhetta tukevien keinojen käyttö onnistuu?
6. Puheen ymmärtäminen
• Onko sinun helppo ymmärtää muiden puhetta?
7. Puhuminen
• Miten puhuminen onnistuu? Onko sinun helppo ilmaista itseäsi puheella?
8. Lukeminen
• Miten lukeminen onnistuu?
9. Kirjoittaminen
• Miten kirjoittaminen onnistuu?
10. Kommunikoinnin apuvälineet
• Onko sinulla kommunikoinnin apuvälineitä? Miten niiden käyttäminen
onnistuu?
11. Asioiden hoitaminen
Miten itseä koskevien asioiden hoitaminen sujuu?
12. Liikkuminen
• Miten omatoiminen liikkuminen kotona tai kodin ulkopuolella onnistuu?
13. Kulkuneuvot
• Miten liikkuminen kodin ulkopuolella sujuu? Pääsetkö paikkoihin, joihin haluat
mennä?
13. Terveydestä huolehtiminen
• Huolehditko terveydestäsi noudattamalla terveellisiä elämäntapoja?
14. Vapaa-aika ja harrastukset
• Onko sinulla mielekkäitä harrastuksia? Oletko tyytyväinen harrastusten
määrään?
16. Ystävät
• Onko sinulla ystäviä joita tapaat ja joiden kanssa voit viettää vapaa-aikaa?
17. Intiimit ihmissuhteet
• Oletko tyytyväinen parisuhde-elämääsi?

ICF-koodi

ICF-luokituksen mukainen toimintakyvyn osa-alue

d230

Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien
suorittaminen

d240

Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden
käsitteleminen

d3503

Keskustelu yhden henkilön kanssa

d3504

Keskustelu usean henkilön kanssa

d369
d310
b16700
d330
b16710
d325
b16701
d345
b16711

Keskustelu sekä kommunikointilaitteiden ja tekniikoiden käyttö, muu määritelty ja
määrittelemätön
Puhuttujen viestien ymmärtäminen
Puhutun kielen vastaanotto
Puhuminen
Puhutun kielen ilmaisu
Kirjoitettujen viestien ymmärtäminen
Kirjoitetun kielen vastaanotto
Viestien kirjoittaminen
Kirjoitetun kielen ilmaisu

d3609

Kommunikointilaitteiden ja tekniikoiden
käyttäminen, määrittelemätön

d620
d640
d860

Tavaroiden ja palveluiden hankkiminen
Kotitaloustöiden tekeminen
Taloudelliset perustoimet

d460

Liikkuminen erilaisissa paikoissa

d470

Kulkuneuvojen käyttäminen

d570

Omasta terveydestä huolehtiminen

d920

Virkistäytyminen ja vapaa-aika

d7500
d770

Vapaamuotoiset ystävyyssuhteet
Intiimit ihmissuhteet

18. Ruokavalio
• Syötkö monipuolisesti? Syötkö säännöllisesti?
19. Keskittymiskyky
• Onko sinun helppo keskittyä?
20. Tunnesäätely
• Miten tunteiden säätely onnistuu? Onko sinulla hyviä keinoja rauhoittaa
itseäsi?
21. Mieliala
• Millainen mielialasi on?
22. Liikunta ja elintavat
• Pystytkö huolehtimaan kunnostasi liikkumalla säännöllisesti?
23. Tasapaino
• Pystytkö siirtymään ja liikkumaan turvallisesti kaatumatta?
24. Kipu
• Onko sinulla fyysisiä kipuja? Missä?
• VOIMAVARAT JA YMPÄRISTÖN TUKI
Terveydenhuolto
Perhe
Asuminen

Sosiaaliturva

d5701
b140

Ruokavaliosta ja fyysisestä kunnosta
huolehtiminen
Tarkkaavuustoiminnot

b1521

Tunteiden säätely

b1520
b1522

Tunteiden tarkoituksenmukaisuus
Tunteiden vaihteluala

d598

Itsestä huolehtiminen, muu määritelty

b240

Kuulo- ja tasapainoelintoimintoihin liittyvät
aistimukset

b289

Kipuaistimus

e5800
e310
e155
e1651
e5700

Terveydenhuoltopalvelut
Lähiperhe
Yksityisrakennusten arkkitehtuuri- ja
rakennussuunnittelun sekä rakentamisen tuotteet
ja teknologiat
Aineellinen varallisuus
Sosiaaliturvaetuudet

