
Ohje hoitajalle, kun potilas soittaa ja kertoo vointinsa muuttuneen. Pahenemisvaiheen kriteeri: 
Potilaalla on uusi neurologinen puutosoire tai vanhan oireen merkittävä paheneminen yhtäjaksoisesti vähintään 24 h.

PAHENEMISVAIHEEN TUNNISTAMINEN OIREET

Yleisoireet

Kuume

Toiminnon
muuttuminen 

ja puutosoireet
Katso 

erillinen 
ohje

Päänsärky, huimaus

Varmista oireen yhtäjaksoisuus

Uthoffin ilmiö poissuljettava

Oirealueen paikantaminen

Raajan voima, ihotunto

Kohtaukselliset ilmiöt eivät 
ensisijaisesti viittaa pahenemiseen

Aivorunko-oire

Pikkuaivo-oire

Näköhermo-oire

Selkäydinoire

Tuntohäiriöt

Ilmiö ilmaantuu rasituksessa, 
saunassa, helteellä

Oireenmukainen hoito 
ja seuranta

Ensisijaisesti haetaan infektiota, 
lääkehaittaa tms.

Huonovointisuus, kipu Ensisijaisesti haetaan infektiota, 
lääkehaittaa tms.

Oireenmukainen hoito 
ja seuranta

Ilmiö on hyvänlaatuinen Kyseessä ei ole pahenemisvaihe
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PAHENEMISVAIHEEN TUNNISTAMINEN OIREEN
PAIKANNUS

Kasvokipu

Kahtena
näkeminen

Raajaheikkous,
kävelyvaikeus

Tasapainon
ylläpidon vaikeus

Puutuminen

Näköhäiriö,
silmäkipu

Onko kohtauksellista, laukeaako ärsytyksestä, 
esim. syöminen, hiusten harjaaminen, tuuli. 

Onko vain toisella puolella kasvoissa?

Näkyykö kahtena joka suuntaan 
vai ainoastaan johonkin suuntaan?

Pyydä potilasta painamaan leuka rintaan 
ja kysy tunteeko hän sähköttävän tunteen 

alaselkään tai raajoihin?

Onko saman puoleinen käsi 
kömpelö tai onko uutta vapinaa?

Onko tuntorajaa? 
Onko tuntohäiriö koko ajan?

Onko silmässä liikutteluarkuutta
tai roskan tunnetta?

Näkyykö kahtena myös silloin 
kun sulkee toisen silmän?

Onko tuntorajaa? Mitkä raajat ovat heikot?
Onko ulosteen karkaamista tai tunnetta

ettei rakko tyhjene?

Onko kävely epävarmaa, apuvälineiden tarve? 
Onko ollut kaatumisia? Onko jompikumpi 

jalka holtiton, epävarma?

Onko tunto muuttunut, alentunut tai 
tuntuuko suihku tai vaatteet kivuliaalta

Onko näön tarkkuus alentunut, onko 
näkökentässä alueita, jotka ovat tummia?

Jos silmä on punainen, tai silmässä kirkkaita 
näköhäiriöitä, on kyse todennäköisesti 

silmäperäisestä ongelmasta

Jos on, niin mahdollisesti kolmois- 
hermosärky ja pahenemisvaihe

Jos vain tiettyyn suuntaan, kyseessä on 
yhden silmän liikuttajahermon halvaus, 

todennäköisesti ei pahenemisvaihe

Lhermitten oire, vahvistaa epäilyä 
selkäytimen tulehduspesäkkeestä

Ei viitttaa
pahenemis-
vaiheeseen

Pelkkä huimaus ilman puutosoireita 
ei viittaa pahenemisvaiheeseen

Jos tunto ei ole muuttunut, vaan potilas 
kokee aika ajoin raajassa pistelyä

Jos on, epäile näköhermontulehdusta

Kyseessä on silmäperäinen oire,
ei pahenemisvaihe

Jos on, niin pahenemisvaihe
on mahdollinen

Jos häiriö on anatomisesti looginen ja 
jatkuva, viittaa pahenemisvaiheeseen

Aivorunko-oire

Pikkuaivo-oire

Selkäydinoire

Tuntohäiriöt

Näköhermon 
tulehdus
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