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Mikä on SCAT3?1

SCAt3 on standardoitu mittari, jolla arvioidaan 13-vuotiaiden ja sitä vanhem-
pien urheilijoiden mahdollisesti saamaa aivotärähdystä. Arviointilomake korvaa 
vuonna 2005 julkaistun alkuperäisen SCAt-mittarin ja vuonna 2009 julkaistun 
SCAt2-mittarin.2 Kaksitoista (12) vuotiaille ja nuoremmille tulee käyttää Child 
SCAt3-mittaria. SCAt3 on suunniteltu lääketieteen ammattilaisten käyttöön. 
muiden tulee käyttää Sport Concussion recognition tool-mittaria1. ennen kau-
den alkua tehdyt SCAt3-mittaukset voivat avustaa loukkaantumisen jälkeen teh-
tyjen testien tulkintaa.

Yksityiskohtaiset ohjeet SCAt3:n käyttöön annetaan sivulla 3. Jos et tunne tätä 
mittaria, lue ohjeet huolellisesti. tämän lomakkeen saa kopioida vapaasti nykyi-
sessä muodossaan jaettavaksi yksilöille, joukkueille, ryhmille ja organisaatioille. 
Sen muuttamiseen tai julkaisuun digitaalisessa muodossa vaaditaan Concussion 
in Sport Group -ryhmän hyväksyntä.
HUOM! Aivotärähdys-diagnoosi on kliininen arvio, jonka ihannetapauksessa tekee 
terveydenhuollon ammattilainen. SCAt3-mittaria ei tule yksistään käyttää mah-
dollisen aivotärähdyksen toteamiseen tai poissulkemiseen silloinkaan, kun kliini-
nen arviointi ei ole mahdollista. urheilijalla voi olla aivotärähdys, vaikka hänen 
SCAt3-tuloksensa on ”normaali”.

Mikä on aivotärähdys? 
Aivotärähdys on päähän kohdistuvan suoran tai epäsuoran voiman aiheuttama 
aivotoiminnan häiriö. Se johtaa moninaisiin epäspesifisiin löydöksiin / oireisiin (ks. 
alla), eikä siihen useimmiten liity tajuttomuutta. Aivotärähdystä on syytä epäillä, 
jos henkilöllä on yksi tai useampia seuraavista:  

 - oireita (esim. päänsärkyä), tai 
 - Fyysisiä löydöksiä (esim. tasapainohäiriöitä) tai
 - Aivotoiminnan häiriöitä (esim. sekavuutta) tai
 - epänormaalia käytöstä (esim. persoonallisuuden muutos).

KENTÄNREUNA-ARVIOINTI
Hätätilanteiden hallinta 
HUOM! päähän kohdistunut isku voi joskus aiheuttaa vakavamman aivovamman. 
mikä tahansa seuraavista on pätevä syy harkita hätätoimenpiteisiin ryhtymistä ja 
välitöntä kuljetusta lähimpään sairaalaan:

 - Glasgow Coma Scale -pistemäärä, joka on alle 15
 - Henkisen tilan heikkeneminen
 - mahdollinen selkäydinvamma
 - etenevät, pahenevat oireet tai uudet neurologiset löydökset

Mahdollisia aivotärähdyksen oireita? 
minkä tahansa seuraavien oireiden ilmetessä päähän kohdistuneen suoran tai 
epäsuoran iskun jälkeen, urheilijan tulee poistua kentältä, terveydenhuollon am-
mattilaisen tulee tutkia hänet eikä hän saa osallistua urheiluun sinä päivänä, 
jona hänen epäillään saaneen aivotärähdyksen.

tajunnan menetys?  K  e

”Jos kyllä, kauanko se kesti?” 
tasapainon tai motoriikan häiriöitä (kompastelua, hitaat/vaikeat liikkeet jne.)?  K  e

Desorientaatio tai sekavuus (kyvyttömyys vastata kysymyksiin järkevästi)  K  e

muistinmenetys:  K  e

”Jos kyllä, kauanko se kesti?” 
”ennen vammaa vai sen jälkeen?” 
tyhjä tai eloton katse:  K  e

Havaittava kasvovamma sekä joku edellä mainituista oireista:  K  e

SCAT3™

Sport Concussion Assessment Tool – 3.versio 
Urheilijan aivotärähdyksen arviointilomake
Vain lääketieteen ammattilaisten käyttöön

Glasgow coma scale (GCS)
Silmien avaaminen (S)

ei vastetta 1

Avautuvat kivulle 2

Avautuvat puheelle 3

Avautuvat spontaanisti 4

Paras puhevaste (P)

ei vastetta 1

Ääntelyä 2

irrallisia sanoja 3

Sekava 4

orientoitunut 5

Paras liikevaste (L)

ei vastetta 1

ekstensio kivulle 2

Fleksio kivulle 3

Väistää kipua 4

paikallistaa kivun 5

noudattaa kehotuksia 6

Glasgow coma scale-pistemäärä (S + P + L) / 15

GCS on aina kirjattava urheilijan tilan huononemisen varalta.

1

nimi: Loukkaantumisen päivämäärä / kellonaika:
Arvioinnin päivämäärä:

testin tekijä:

Kommentit: Vammautumismekanismi (”Kerro mitä tapahtui?”):

Aivotärähdystä epäiltäessä on urheilija välittömästi OTETTAVA 
POIS KENTÄLTÄ. Hänen terveydentilansa on arvioitava, ja hänen 
tilassaan tapahtuvia muutoksia on tarkkailtava. Häntä ei saa jät-
tää yksin, eikä hän saa ajaa moottoriajoneuvoa, ennen kuin lääkäri 
antaa luvan. Urheilija ei saa osallistua urheiluun sinä päivänä, jona 
hänen on todettu saaneen aivotärähdyksen.

2 Maddocks-pistemäärä3

”Kysyn sinulta nyt muutaman kysymyksen. Kuuntele tarkasti ja 
vastaa parhaan kykysi mukaan.”

Modifioidut Maddocks-kysymykset (1 piste kustakin oikeasta vastauksesta)

millä kentällä pelaamme tänään?  0 1

Mikä erä/puoliaika on menossa? 0 1

Kuka teki viimeksi maalin/pisteen tässä pelissä? 0 1

mitä joukkuetta vastaan oli edellinen pelisi? 0 1

Voittiko joukkueesi edellisen pelinsä? 0 1

Maddocks-pistemäärä / 5

Maddocks-pisteitä käytetään vain aivotärähdyksen arviointiin kentän reunalla, ei seurantatestauksessa.
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KOGNITIIVINEN JA FYYSINEN ARVIOINTITAUSTA

nimi: päivämäärä: 
testin tekijä: 
Laji / joukkue / koulu: ikä:

Loukkaantumisen pvm / klo: Sukupuoli:  m  n

Koulutusvuosien määrä: 
Kätisyys:   oikea  Vasen  ei kumpikaan  

Kuinka monta aivotärähdystä uskot saaneesi aiemmin? 
Koska viimeisin aivotärähdyksesi tapahtui? 
Kuinka kauan sinulta kesti toipua viimeisimmästä 
aivotärähdyksestäsi? 
oletko koskaan ollut sairaalahoidossa tai kuvauksessa pään vamman vuoksi?  K  e

onko sinulla koskaan diagnosoitu päänsärkyä tai migreeniä?   K  e

Kärsitkö oppimisvaikeuksista, lukihäiriöstä, ADD:stä tai ADHD:stä?   K  e

onko sinulla diagnosoitu masennus, ahdistuneisuus tai muu 
psykiatrinen häiriö? 

 K  e

onko perheenjäsenelläsi diagnosoitu joku em. ongelmista?   K  e

Käytätkö mitään lääkitystä? ilmoita mahdolliset lääkkeesi alla:  K  e

SCAT3 suoritetaan lepotilassa. Paras ajankohta on vähintään 10 minuuttia 
rasituksen jälkeen. 

OIREIDEN ARVIOINTI 

3 Miltä sinusta tuntuu juuri nyt? 
”Kuvaile asteikolla 0–6 miten voimakkaita oireita sinulla on tällä hetkellä.”

ei lievää Kohtalaista Voimakasta

päänsärkyä 0 1 2 3 4 5 6

”paineentunnetta päässä” 0 1 2 3 4 5 6

niskakipua 0 1 2 3 4 5 6

pahoinvointia tai oksentelua 0 1 2 3 4 5 6

Huimausta 0 1 2 3 4 5 6

näön hämärtymistä 0 1 2 3 4 5 6

tasapaino-ongelmia 0 1 2 3 4 5 6

Valoherkkyyttä 0 1 2 3 4 5 6

meluherkkyyttä 0 1 2 3 4 5 6

Kaikki tapahtuu kuin hidastettuna 0 1 2 3 4 5 6

tuntuu kuin kulkisi sumussa 0 1 2 3 4 5 6

”ei tunnu normaalilta” 0 1 2 3 4 5 6

Keskittymisvaikeuksia 0 1 2 3 4 5 6

muistivaikeuksia 0 1 2 3 4 5 6

Väsymystä tai voimattomuuden tunnetta 0 1 2 3 4 5 6

Sekavuutta 0 1 2 3 4 5 6

uneliaisuutta 0 1 2 3 4 5 6

nukahtamisvaikeuksia 0 1 2 3 4 5 6

tavallista tunneherkempi 0 1 2 3 4 5 6

Ärtyisyyttä 0 1 2 3 4 5 6

Surullisuutta 0 1 2 3 4 5 6

Hermostuneisuutta tai ahdistuneisuutta 0 1 2 3 4 5 6

Oireiden kokonaismäärä (maksimi 22p)  

Oireiden voimakkuuden pistemäärä (maksimi 132p)

pahenevatko oireet fyysisen suorituksen aikana?    K  e

pahenevatko oireet henkisen suorituksen aikana?   K  e

 oma arvio  oma arvio kliinikon valvonnassa

 Kliinikon haastattelu  oma, vanhemman vahvistama, arvio

Yleisarviointi: Jos tunnet urheilijan hyvin jo loukkaantumista edeltävältä ajalta, 
miten paljon hänen käytöksensä eroaa tavallisesta? 

Ympyröi yksi seuraavista vaihtoehdoista:

ei lainkaan Hyvin paljon en ole varma ei tiedossa

4 Kognitiivinen arviointi
Standardized Assessment of Concussion (SAC)4

Orientaatio (1 piste jokaisesta oikeasta vastauksesta)

mikä kuukausi nyt on?  0 1

monesko päivä tänään on?  0 1

mikä viikonpäivä tänään on? 0 1

mikä vuosi nyt on?  0 1

paljonko kello on? (tunnin tarkkuudella) 0 1

Orientaation pistemäärä / 5

Lähimuisti 

Lista Testi 1 Testi 2 Testi 3 Vaihtoehtoinen sanalista

kyynärpää 0 1 0 1 0 1 kynttilä vauva sormi

omena 0 1 0 1 0 1 paperi apina penni

matto 0 1 0 1 0 1 sokeri haju huopa

satula 0 1 0 1 0 1 leipä kukka sitruuna

kupla 0 1 0 1 0 1 vaunu rauta hyttynen

Yhteensä

Lähimuistin pistemäärä / 15

Keskittyminen: Numerot takaperin

Lista Testi 1 Vaihtoehtoiset numerosarjat

4-9-3 0 1 6-2-9 5-2-6 4-1-5

3-8-1-4 0 1 3-2-7-9 1-7-9-5 4-9-6-8

6-2-9-7-1 0 1 1-5-2-8-6 3-8-5-2-7 6-1-8-4-3

7-1-8-4-6-2 0 1 5-3-9-1-4-8 8-3-1-9-6-4 7-2-4-8-5-6

Yhteensä  / 4

Keskittyminen: Kuukaudet käännetyssä järjestyksessä 
(1 piste, jos koko luettelo menee oikein)

Joulu, marras, loka, syys, elo, heinä, kesä, touko, huhti, maalis, helmi, tammi 0 1

Keskittymisen pistemäärä / 5

8 Viivästynyt muisti4

Viivästyneen muistin pistemäärä / 5

Tasapainotutkimus
Suorita toinen tai molemmat seuraavista testeistä.

Jalkineet (kengät jalassa, paljain jaloin, tukien kanssa, teipattuna jne.) 

Modifioitu Balance Error Scoring System5-testi

Kumpi jalka testattiin (ts. ei-hallitseva jalka)  Vasen    oikea

testausalusta (kova lattia, pelikenttä jne.) 
Testi

Kahden jalan asento Virhettä

Yhden jalan asento (ei-hallitseva jalka) Virhettä

tandem-asento (ei-hallitseva jalka takana) Virhettä

Ja / Tai

Tandem-kävely6,7

Aika (paras 4:stä testistä):  sekuntia 

6

Koordinaatiotutkimus
Yläraajojen koordinaatio

Kumpi käsi testattiin:  Vasen    oikea

Koordinaation pistemäärä / 1

7

Kaulan tutkiminen:
liikelaajuus Arkuus   Ylä- ja alaraajojen tunto ja voima

Havainnot: 

5

Aivotärähdyksen diagnosoinnin, siitä toipumisen tai päätösten ur-
heilijan valmiudesta osallistua kilpailuun aivotärähdyksen jälkeen 
ei tule perustua pelkästään SCAT3-pistemäärään. Koska oireet voi-
vat muuttua ajan mittaan, on tärkeätä harkita uudelleenarviointia 
aivotärähdyksen akuutissa arvioinnissa.
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OHJEET 
testin tekijän urheilijalle antamat ohjeet on SCAt3-lomakkeella kirjoitettu kursiivilla.

Oireasteikko
”Sinun tulee antaa itsellesi pisteitä seuraavien oireiden suhteen sen perusteella miltä si-
nusta nyt tuntuu”.

urheilija täyttää. Kun oireasteikko täytetään harjoituksen jälkeen, se tulee joka ta-
pauksessa tehdä lepotilassa vähintään 10 minuuttia harjoituksen päätyttyä.
Kaikkien oireiden maksimipistemäärä on 22.
Oireiden voimakkuuden pistemäärä saadaan laskemalla yhteen taulukon kaikki pistemäärät, 22 x 6 = 132

SAC 4
Lähimuisti

”Aion testata muistiasi. Luen sinulle listan sanoja ja pyydän, että sen jälkeen toistat niin 
monta sanaa kuin muistat missä järjestyksessä tahansa.”

Testit 2 ja 3:

”Luettelen nyt samat sanat uudestaan. Toista niin monta sanaa kuin pystyt muistamaan, 
missä järjestyksessä tahansa, vaikka olisitkin jo sanonut sanan aikaisemmin.”

Suorita kaikki 3 testiä ensimmäisen ja toisen testin pistemääristä riippumatta. Luettele sanat yhden 
sanan sekuntivauhdilla. Anna 1 piste jokaisesta oikeasta vastauksesta. Kokonaispiste-
määrä on kolmen testin summa. Älä kerro urheilijalle, että viivästynyttä muistia tullaan testaamaan. 

Keskittyminen
Numerot takaperin:

”Luen nyt numerosarjan. Kun olen lopettanut, toista numerot päinvastaisessa järjestykses-
sä. Siis jos minä sanon esimerkiksi 7-1-9, sinun kuuluu sanoa 9-1-7.” 

Jos vastaus on oikein, siirry numeroa pidempään numerosarjaan. Jos vastaus on väärin, toista testi toi-
sella numerosarjalla. Yksi piste kustakin numerosarjapituudesta. Lopeta testi molempien 
yritysten mennessä väärin. Luettele numerosarjat yhden numeron sekuntivauhdilla.

Kuukaudet käännetyssä järjestyksessä:

”Luettele seuraavaksi kuukaudet käännetyssä järjestyksessä. Aloita viimeisestä ja sano jou-
lukuu, marraskuu jne. Voit aloittaa nyt.”

1 piste, jos koko luettelo menee oikein

Viivästynyt muisti
Viivästynyt muisti testataan tasapaino- ja koordinaatiotutkimusten jälkeen.

”Muistatko aikaisemmin lukemani sanalistan? Luettele niin monta sanaa listasta kuin muis-
tat, missä järjestyksessä tahansa.”

Anna 1 piste kustakin oikeasta vastauksesta

Tasapainotutkimus
Modifioituun BESS-pistejärjestelmään perustuva testaus5

Tämä tasapainotutkimus perustuu modifioituun BESS-pistejärjestelmään (Balance 
error Scoring System)5. testiä varten tarvitaan sekuntikello tai kello, jossa on sekun-
tiviisari.

”Testaan nyt tasapainoasi. Riisu kenkäsi, kääri lahkeesi nilkkojesi yläpuolelle (tarvittaessa) ja 
irrota nilkkateippauksesi (tarvittaessa). Tutkimus koostuu kolmesta 20 sekunnin mittaisesta 
testistä eri asennoissa.”

(a) Kahden jalan asento:

”Seiso ensin jalkaterät yhdessä, kädet lanteilla ja silmät kiinni. Yritä pysyä tasapainossa 
tässä asennossa 20 sekunnin ajan. Minä lasken, miten monta kertaa horjahdat. Aloitan 
ajanlaskun siitä, kun olet asettunut paikallesi ja sulkenut silmäsi.”

(b) Yhden jalan asento:

”Kummalla jalalla mieluummin potkaiset palloa? [se on hallitseva jalkasi] Seiso nyt toisella, 
ei-hallitsevalla jalallasi. Pidä hallitsevaa jalkaasi ilmassa niin, että lonkkakulma on noin 30 
astetta ja polvikulma 45 astetta. Yritä taas pysyä tasapainossa 20 sekuntia kädet lanteilla 
ja silmät kiinni. Minä lasken, miten monta kertaa horjahdat. Jos et pysy tässä asennossa, 
avaa silmäsi ja palaa alkuasentoon ja jatka tasapainottelua. Aloitan ajanlaskun siitä, kun 
olet asettunut paikallesi ja sulkenut silmäsi.”

(c) Tandem-asento 

”Seiso nyt jalkaterät peräjälkeen ei-hallitseva jalka takana. Painosi pitäisi olla jakaantunut 
tasaisesti molemmille jaloille. Yritä taas pysyä tasapainossa 20 sekuntia kädet lanteilla ja 
silmät kiinni. Minä lasken, miten monta kertaa horjahdat. Jos et pysy tässä asennossa, 
avaa silmäsi, palaa alkuasentoon ja jatka tasapainottelua. Aloitan ajanlaskun siitä, kun olet 
asettunut paikallesi ja sulkenut silmäsi.”

Tasapainotestin virheitä

1. Käsien nostaminen pois suoliluun harjalta
2. Silmien avaaminen
3. Askel, kompurointi tai kaatuminen
4. lonkan siirtäminen > 30 asteen kulmaan
5. Jalkaterän etuosan tai kantapään nostaminen
6. pois testiasennosta > 5 sekuntia

Kukin 20 sekunnin testi pisteytetään laskemalla urheilijan tekemät virheet tai poik-
keamat oikeasta asennosta. testin tekijä alkaa laskea virheitä vasta kun testattava on 
asettunut oikeaan alkuasentoon. Modifioitu BESS lasketaan antamalla yksi vir-
hepiste jokaisesta virheestä, jonka testattava tekee kolmen 20 sekuntia kes-
tävän testin aikana. Jokaisen asennon suurin mahdollinen virhepistemäärä 
on 10. Jos urheilija tekee useita virheitä samanaikaisesti, kirjataan vain yksi virhe, 
mutta hänen on palattava pian takaisin testiasentoon, ja laskeminen aloitetaan uu-
delleen vasta kun testattava on paikallaan. Henkilöille, jotka eivät pysy testiasennos-
sa vähintään viittä sekuntia testin alusta lukien, annetaan kyseisestä testistä suurin 
mahdollinen virhepistemäärä (10).

VAIHTOEHTO: Arviointia voidaan täydentää suorittamalla em. kolme tasapainotestiä 
keskitiheällä vaahtomuovipinnalla (esim. 50cm x 40cm x 6cm).

Tandem-kävely6,7

Osallistujia kehotetaan seisomaan jalkaterät yhdessä lähtöviivan takana (mieluiten paljain 
jaloin). Sitten heitä pyydetään kävelemään eteenpäin mahdollisimman nopeasti 3 metrin 
pituista ja 38 mm levyistä teipattua viivaa pitkin yrittäen pysyä sillä niin, että takimmaisen 
jalan varpaat koskettavat etummaisen kantapäätä. Viivan päässä heidän tulee kääntyä 180 
astetta ja palata lähtökohtaan samalla tavoin. Testejä tehdään neljä ja paras aika huomi-
oidaan. Urheilijoiden tulisi kyetä suoriutumaan testistä 14 sekunnissa. Testi hylätään, jos 
urheilija ei pysy teipillä, varvas ei kosketa kantapäätä tai jos urheilija koskee tai tarttuu 
testin tekijään tai johonkin esineeseen. Tällöin aikaa ei kirjata ja koe toistetaan, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi.

Koordinaatiotutkimus
Yläraajojen koordinaatio
Sormi-nenänpääkoe (SnK):  

”Testaan nyt koordinaatiotasi. Istu mukavasti tuolissa, silmät auki toinen käsi (oikea tai 
vasen) ojennettuna suorana eteen (olkapää 90 asteen kulmassa, kyynärpää ja sormet suo-
rina). Kun pyydän aloittamaan, kosketa viisi kertaa peräkkäin etusormellasi nenänpäätäsi 
niin nopeasti ja tarkasti kuin pystyt.”

Pisteytys: 5 oikeaa toistoa < 4 sekunnissa = 1p
Huomautus testin tekijälle: Urheilijat eivät läpäise testiä, jos he eivät kosketa nenäänsä, eivät 
suorista kyynärpäätään täysin tai eivät suorita viittä toistoa. Näissä tapauksissa pistemääräksi 
kirjataan 0.
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TIETOJA URHEILIJALLE 
Jos epäillään aivotärähdystä, urheilija on välittömästi otettava pois 
kentältä ja hänen terveydentilansa on arvioitava.

Tarkkailtavia oireita
oireita saattaa ilmetä loukkaantumista seuraavan 24 – 48 tunnin kuluessa. urheilijaa 
ei saa jättää yksin ja hänet on vietävä sairaalaan heti, jos:

 - päänsärky pahenee
 - Hän on unelias tai häntä ei saada hereille
 - Hän ei tunnista ihmisiä tai paikkoja
 - Hän oksentelee toistuvasti
 - Hän käyttäytyy oudosti tai vaikuttaa sekavalta; on hyvin ärtyisä
 - Hän saa kohtauksia (käsivarret ja jalat nykivät hallitsemattomasti)
 - Hänen käsivartensa tai jalkansa tulevat voimattomiksi tai tunnottomiksi
 - Hän ei tahdo pysyä jaloillaan; puheensa on epäselvää

Muista: koskaan ei voi olla liian varovainen. 
Jos epäilet aivotärähdystä, käänny lääkärin puoleen.

Paluu urheilun pariin
loukkaantunutta urheilijaa ei saa päästää pelaamaan sinä päivänä, jona loukkaan-
tuminen on tapahtunut. paluun urheilun pariin tulee tapahtua lääkärin luvalla vai-
heittain ja valvotusti.

Esimerkiksi seuraavalla tavalla:

toipumisvaihe Hyötyliikuntaa jokaisessa 
toipumisvaiheessa

Kunkin vaiheen tavoitteet

ei aktiviteettia Fyysistä ja henkistä lepoa toipuminen

Kevyttä aerobista harjoittelua reipasta kävelyä, uintia tai kuntopyöräilyä 
70% maksimisykkeestä. ei voimahar-
joittelua  

Sykkeen nosto

lajinomaista harjoittelua luisteluharjoituksia jääkiekkoilijoilla, 
juoksuharjoittelua jalkapalloilijoilla. ei har-
joittelua, jossa päähän kohdistuu iskuja

liikkeen lisääminen

Kontaktitonta harjoittelua edetään monimuotoisempiin harjoituksiin 
esim. syöttelyharjoituksiin jalkapallossa 
ja jääkiekossa. Voidaan aloittaa asteittain 
koveneva voimaharjoittelu

Harjoittelu, koordinaatio ja 
kognitiivinen kuorma

täysipainoista kontaktihar-
joittelua

normaaleihin harjoituksiin osallistuminen 
lääkärin luvalla

luottamuksen palautus ja 
toiminnallisten taitojen arvi-
ointi valmentajien toimesta

paluu kilpakentille normaali kilpailutoiminta  

Jokaista vaihetta varten on varattava vähintään 24 tuntia. Jos oireet palaavat, on 
levättävä, kunnes ne helpottavat ja jatkettava ohjelmaa edellisellä oireettomalla 
tasolla. Voimaharjoittelu tulisi aloittaa vasta myöhemmissä vaiheissa.

Jos urheilijan oireet jatkuvat yli 10 päivää, on suositeltavaa, että konsultoidaan 
lääkäriä, joka on erikoistunut aivotärähdysten hoitoon.

Urheilun pariin saa palata vasta kuin lääkäri on todennut urheilijan 
täysin terveeksi. 

Muistiinpanoja:

OHJEITA AIVOTÄRÄHDYKSEN  
TAPAHDUTTUA
(Annetaan aivotärähdyksen saanutta urheilijaa tarkkailevalle henkilölle)

tämä potilas on saanut pään vamman. Hänelle on tehty huolellinen terveystarkastus, 
eikä mitään merkkejä vakavista komplikaatioista ole havaittu. toipumisaika vaihtelee 
yksilöittäin, mutta luotettavan henkilön on syytä tarkkailla potilasta vielä jonkin ai-
kaa. Hoitava lääkäri neuvoo kuinka pitkä tarkkailujakso on tarpeen.

Jos havaitsette muutoksia potilaan käyttäytymisessä, oksentelua, huima-
usta, pahenevaa päänsärkyä, uneliaisuutta tai jos hän näkee kaksoiskuvia, 
soittakaa välittömästi hoitavalle lääkärille tai lähimmän terveyskeskuksen 
tai sairaalan ensiapuosastolle.

Muuta huomioitavaa:

 - Vältä fyysistä ja henkistä rasitusta mukaan lukien harjoittelu ja urheilu, kunnes 
oireet poistuvat ja lääkäri toteaa sinut terveeksi

 - Älä käytä alkoholia
 - Älä ota resepti- tai käsikauppalääkkeitä ilman lääkärin lupaa. 
erityisesti:

 · Älä ota unilääkkeitä
 · Älä ota aspiriinia, tulehdusta lievittäviä lääkkeitä tai rauhoittavia kipulääkkeitä

 - Älä aja ajoneuvoa ennen kuin lääkäri on todennut sinut terveeksi
 - Älä harjoittele tai urheile ennen kuin lääkäri on todennut sinut terveeksi

Hoitavan yksikön puhelinnumero:

potilaan nimi  

Loukkaantumisen päivämäärä / kellonaika  

Lääkärintarkastuksen päivämäärä  / kellonaika  

Hoitava lääkäri 

 Yhteystiedot tai leima

Kokonaispistemäärä
testialue pistemäärä

 
pvm: pvm: pvm: 

oireiden lukumäärä (maks. 22)

oireiden vakavuuden pistemäärä (maks. 132)

orientaation pistemäärä (maks. 5)

lähimuistin pistemäärä (maks. 15)

Keskittymisen pistemäärä (maks. 5)

Viivästyneen muistin pistemäärä (maks. 5)

SAC-pistemäärä

BESS (kok. virheet)

tandem-kävely (sekuntia)

Koordinaation pistemäärä (maks. 1)


