Ajokyky
Pelkkä muistisairauden diagnoosi ei johda ajoluvan epäämiseen. Edetessään
aivosairaus kuitenkin heikentää ajokykyä, eikä sairastunut välttämättä tiedosta sitä itse.
Ajokykyä arvioidaan aina kokonaisuutena. Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille
jos hän toteaa henkilön terveydentilan heikentyneen niin, etteivät
ajoterveysvaatimukset enää täyty. Myös yksityishenkilö voi ilmoittaa huolensa suoraan
poliisille, jos epäilee autoilijan ajokyvyn heikentyneen. Ajo-oikeuden menettäminen
saattaa merkittävästi vaikuttaa liikkumisen vapauteen ja vaikeuttaa asioiden hoitamista,
mutta ensisijaisesti on pohdittava muistisairaan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta.
Ajokykyä on hyvä pysähtyä itsekin välillä miettimään ja suunnitella myös ennalta, miten
liikkuminen ja asiointi hoidetaan sitten kun ei voi enää ajaa. Lisätietoja ja Ikäkuljettajan
itsearviointitesti: www.liikenneturva.fi
Apua liikkumiseen
Palvelu- ja asiointilinjat ovat joukkoliikennettä täydentävää, kaikille avointa liikennettä
josta peritään joukkoliikennemaksu. Palveluliikenteen aikataulut ja Karjalohjan,
Sammatin, Nummen/Saukkolan sekä Pusulan alueilla toimivan kutsuliikenteen tiedot
löytyvät joukkoliikenneinfon sivuilta
http://www.uudenmaanjoukkoliikenne.fi/fi/lohja/aikataulut.htm
Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltoasetuksen perusteella. Kotihoidon tukipalveluna
voidaan myöntää sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n tarkoittamia kuljetuspalveluja.
Kuljetuspalveluiden tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimista asioiden hoitamista,
itsenäistä asumista sekä edistää asiakkaan sosiaalista elämää. Kuljetuspalveluja
haetaan kirjallisesti. Kuljetuspalvelujen tarve sekä hakijan kyky ja mahdollisuudet
käyttää joukkoliikennevälineitä ja täydentäviä palvelulinjoja arvioidaan kotikäynnillä.
Ensisijaisesti ohjataan käyttämään yksin tai avustettuna palvelu- tai kutsuliikennettä.
Taksikortti voidaan myöntää yli 65-vuotiaalle henkilölle erityisin perustein.
Lisätietoja: Ikääntyneiden palvelut / Sosiaaliohjaaja Tarja Ovaskainen, puh. 044 374
0737
Saattaja- ja ulkoiluapua voi saada järjestöjen vapaaehtoisilta tai yksityisiltä
palveluntuottajilta. Lisätietoja Ikähelpistä puh. 044 369 2444 (ma-to 9-14) tai
http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=2273&alasivu=2273
Vammaisen pysäköintilupaa voi hakea, jos sairaudesta johtuva haitta estää henkilöä
itsenäisesti kävelemästä ilman toisen henkilön apua ja tästä liikkumista vaikeuttavasta
sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11
(Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§). Kuljetettavalla on oltava
säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman
saattajaa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Päätöksen siitä, täyttyvätkö
myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Lupa on henkilökohtainen ja se myönnetään
vammaiselle henkilölle, joka voi ajaa itse, tai häntä voidaan kuljettaa. Vammaisen
pysäköintilupaa haetaan Trafilta. Samalla voi hakea vapautusta ajoneuvoveron
perusverosta. Lisätietoja www.trafi.fi

