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Ketjulähettijakso
Ketjulähettijakso on Pirkanmaan sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille tarkoitettu viikon mittainen tutustumis- ja täydennyskoulutusjakso erikoissairaanhoidossa. Jakson aikana työntekijät voivat
päivittää omaa osaamistaan ja samalla tutustua erikoissairaanhoidossa työskenteleviin yhteistyökumppaneihin ja erikoissairaanhoidon toimintakäytäntöihin. Lääkärien ja hoitohenkilökunnan lisäksi jaksoille voivat hakeutua myös erityistyöntekijät (esim. puheterapeutit, psykologit ja sosiaalityöntekijät).
Tähän Pizza-listaan on koottu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yksiköt ja aihealueet, joihin ketjulähetti voi jakson aikana tutustua. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen työntekijät valitsevat listalta
oman työnsä ja oppimistarpeittensa kannalta tarkoituksenmukaisimman kohdepaikan.
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Yhteystiedot ja viikkojen varaukset
Ketjulähettijaksot koordinoidaan keskitetysti Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä perusterveydenhuollon yksikön kautta.
Ketjulähettijaksojen varaukset:
PSHP/perusterveydenhuollon yksikkö
Minna Kylmäniemi
minna.kylmaniemi@pshp.fi
Puh. (03) 311 66594
PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Finn-Medi 5, 2. krs. Biokatu 12
Lisätietoja ja Pizza-listan sisältöjen päivitys:
PSHP/perusterveydenhuollon yksikkö
Riitta Salunen
etunimi.sukunimi@pshp.fi
Puh. 050 3628298
PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Finn-Medi 5, 2. krs. Biokatu 12
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Toimialue 1
Keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualue
Keuhkosairaudet
Keuhkosairauksien poliklinikka
Tays, kantatalo 1. krs
- aikuispotilaiden keuhkosairauksien tutkimus ja hoito sekä jatkohoidon suunnittelu ja järjestäminen
- COPD-potilaan diagnostiikka ja hoito (hoitoketjun mukaisesti)
- ajanvaraus- ja päivystysbronkoskopiat, EBUS, Punkt., TYKO, tutkimus- ja näytteenottotoimenpiteet
- hoitajavetoinen hengitysvajausyksikkö (HEVA, VENHO)
hengitysapuvälineiden ohjaus ja neuvonta
- sairaanhoitajan vastaanotto (ohjaus ja neuvonta)
Uniyksikkö
Finn-Medi 5
- unihäiriön tutkiminen ja hoito

Iho- ja sukupuolitaudit
Ihotautien poliklinikka
Kantatalo, H-siipi, 0 krs
- perusihotautipotilaan diagnostiikka ja hoito
- psoriaasipotilaan diagnostiikka ja hoito (hoitoketjun mukaisesti)
- ihotautipotilaan valohoidot
Sukupuolitautien vastaanotto
Sarviksen kiinteistö Hatanpäällä
- sukupuolitautipotilaan tutkimus- ja hoito
Ihotautien toimenpideyksikkö
Kantatalo, H-siipi 0 krs
- ihokasvainten diagnostiikka ja hoito
- pientoimenpiteet, jäädytyshoito
Ihotautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto ja haavakeskuksen poliklinikka
Osasto KEI2, 12 krs, haavakeskuksen poliklinikka PSS:n tiloissa, 1 krs
- kroonisen haavapotilaan, mukaan lukien diabeetikon, jalkaongelmien tutkimus ja hoito

Allergiakeskus
Kantatalo, B-rakennus 0-kerros ja H-rakennus 00-kerros
- ihopistotestit
- ammatti-ihotautipotilaan tutkimus
7
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lasten astman ja allergian hoito
aikuisten astman diagnostiikka ja hoito
siedätyshoito
inhalaatiolääkkeiden käyttötekniikan arviointi ja ohjaus
lasten ruoka-allergiat

Sisätautien vastuualue
Poliklinikka (PSS)
Kantatalo 1. kerros
Poliklinikalla toimii yleissisätautien lisäksi endokrinologian ja hematologian poliklinikat.

Yleissisätaudit
Lääkärit:
- sepelvaltimokohtauksesta toipuneiden potilaiden jälkipoliklinikka
- sydämen vajaatoiminta
- kardioversiot
Hoitajat:
- polikliiniset toimenpiteet
a) iv-lääkehoidon toteutus poliklinikalla
b) verivalmisteet polikliinisessa hoitotyössä
c) venesektiot
d) polikliininen rytminsiirto
e) laihdutuspotilaan / laihdutusleikkauspotilaan seuranta

Endokrinologian pkl
Endokrinologia
- aivolisäkkeen sairauksien diagnostiikka ja hoito
- kilpirauhassairauksien diagnostiikka ja hoito
- lisäkilpirauhasten ja kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden diagnostiikka ja hoito
- lisämunuaissairauksien diagnostiikka ja hoito
- vaikean tai vaikeahoitoisen osteoporoosin sekundaaristen syiden selvittely ja vaativa osteoporoosin hoito
- endokrinologisten kasvainten diagnostiikka ja hoito
- vaikean anoreksian somaattisten komplikaatioiden diagnostiikka ja hoito
Diabetes
- vastasairastuneen tyypin I-diabeetikon hoidon aloitus, seuranta ja hoidonohjaus
- lähetteellä tulevat huonossa sokeritasapainossa olevat diabeetikot / diabeteksen komplikaatiot
- insuliinipumppuhoidon suunnittelu, aloitus ja seuranta yksilöllisen tarpeen mukaan
- raskautta suunnittelevat ja raskaana olevat diabeetikot
- nuorten diabeetikoiden hoito lasten diabetespkl:n jälkeen (15 - 19 v)
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Haavakeskuksen poliklinikka (ks. myös sivu 4)
Lääkärit:
a) yleisimmät jalkaongelmat ja niiden ennaltaehkäisy
b) diabeetikon jalkojen riskiluokitus
c) diabeettiset jalkahaavat
d) milloin tulisi ohjata potilas erikoissairaanhoitoon
Hoitajat:
- jalkojenhoitajan ja jalkaterapeutin työhön tutustuminen
a) yleisimmät jalkaongelmat ja niiden ennaltaehkäisy
b) diabeetikon jalkahoidon ohjaus
c) haavanhoito
d) milloin tulisi ohjata potilas erikoissairaanhoitoon

Hematologia
Lääkärit:
Hematologian pkl (PSS)
- verisairauksien diagnostiikka, seuranta ja hoito
- luuytimen aspiraatio- ja biopsianäytteen otto
Hoitajat:
Osasto 10 a
- hematologisen potilaan hoitotyö
- tutustuminen sternaalipunktioon ja sen avustaminen
- tutustuminen luubiopsiaan ja sen avustaminen
- verituotteiden siirto: punasolut, trombosyytit ja jääplasma
- antibioottitiputukset
- scl-kanyylin käsittely ja hoito
- valkosolujen kasvutekijöiden pistäminen / hoidon ohjaus
- hematologisen potilaan yksilövastuinen hoitotyö

Infektiotaudit
Vuodeosasto
Tays, E-rakennus
Lääkärit:
Vaikeiden infektioiden hoito
Hoitajat:
- tutustuminen kirurgisten / sisätautien infektiopotilaiden hoitotyöhön
- tutustuminen eristyspotilaan hoitotyöhön
- tutustuminen erilaisiin haavahoitoihin
- tutustuminen infektiopotilaan yksilövastuiseen hoitotyöhön
- tekonivelleikkauksen (Coxasta tulevat) jälkeisten infektioiden hoito
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Infektiopoliklinikka
E-rakennus
- hoidetaan HIV-potilaita, immuunipuutostauteja sairastavia, eksoottisia ja matkailijoiden tauteja,
luustoinfektioita jne.
- tehdään erilaisia infektiotautien selvityksiä
Erityisesti terveyskeskusten hygieniayhdyshenkilöille sopivaa:
Hoitoon liittyvien infektioiden (sairaalainfektioiden), erityisesti MRSA:n ehkäisy
Aluehygieniatyö
Erityisesti terveyskeskusten tartuntavastuuhenkilöille sopivaa:
Alueellinen tartuntatautityö

Munuaiskeskus
Tays, E-rakennus
Dialyysi
Lääkärit:
- tutustuminen munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoihin ja dialyysihoitoon
- tutustuminen hoitoketjuihin ja satelliittidialyysitoimintaan
Hoitajat:
- munuaispotilaan hoitotyöhön tutustuminen, keskeisenä oppimisessa hemodialyysihoito
- omatoimisen potilaan hemodialyysihoitoon tutustuminen
- kotihemodialyysipotilaan hemodialyysihoitoon / ohjausprosessiin tutustuminen
- satelliittiyksikössä käyvän hemodialyysipotilaan hoitoon tutustuminen
- hemodialyysipotilaan yksilövastuiseen hoitotyöhön tutustuminen

Munuaisvuodeosasto (MUNV) ja munuaispoliklinikka
Tays, E-rakennus
Lääkärit:
munuaissairauksien diagnostiikka ja hoito (virtsanäytteen tulkinta, munuaistoiminnan arviointi,
munuaistautien oireet ja spesifi hoito, nestehoito)
Hoitajat:
peritoneaalidialyysi, erityisesti CAPD ja yökonehoito silloin, kun potilas on siirtymässä ko. hoitopaikkaan tai kuntaan
peritoneaalidialyysipotilaan hoidon arviointi
munuaispotilaan kokonaishoito taudin eri vaiheissa: predialyysi, dialyysi ja hoito munuaisen siirron
jälkeen
munuaispotilaan hoitotyö: nestetasapaino, lääketiputukset, lääkehoidon erityispiirteet
subclaviakanyyleiden, fisteleiden ja katetrien hoito
munuaispotilaan hoidon seuranta ja ohjaus
munuaispotilaan yksilövastuinen hoitotyö
diabeetikon hoidon erityiskysymykset munuaissairauden eri vaiheissa
munuaispotilaan ravitsemushoito (predialyysi-, dialyysi- ja munuaisen siirtovaiheissa)
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Sisätautien ja Reumakeskuksen osasto (SIRE)
Kantatalon 11. kerros
Lääkärit:
- vastasairastuneen tyypin I-diabeetikon hoidon aloitus, seuranta ja hoidonohjaus
- huonossa sokeritasapainossa olevien diabeetikoiden hoidon tehostus
- diabeteksen komplikaatioiden seulonta ja hoito
- vaativa endokrinologinen diagnostiikka ja hoito, esim. sekundaarinen verenpainetauti, feokromosytooma, Cushingin oireyhtymä, hyperkalsemia, hyponatremia, aivolisäkkeen sairaudet
- syömishäiriöpotilaiden somaattinen hoito
- vaativa sisätautipotilaiden diagnostinen selvittely: esim. hypersedimentaation ja kuumeilun syyn
selvittäminen
- vaativa sisätautipotilaan hoito: esim. nestehoidon, ravitsemuksen, sokeri- ja nestetasapainon ja
hemodynamiikan optimointi
- niveloireisen potilaan perusdiagnostiikka ja hoitoratkaisut, hoidon porrastus, yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa.
Hoitajat:
- vastasairastuneen tyyppi 1 diabeetikon alkuohjaus (n. 1-2 vrk:n osastohoitojakso ja sen jälkeen
avohoitokäynnit diabeteshoitajalla ennen siirtymistä diabetespoliklinikan seurantaan)
- huonossa tasapainossa olevien diabeetikoiden, joilla on usein muita sairauksia ja/tai komplikaatioita hoito
- diabeettiset jalkahaavapotilaat, jotka tarvitsevat vuodeosastohoitoa
- tyypin 2 diabeteksen riskinarviointi
- diabeteshoitajan konsultaatiokäynnit omalla ja muilla toimialueilla
- pumppuhoitoon tutustuminen ja siihen liittyvät erityiskysymykset
- anoreksiapotilaan hoitotyö, syömishäiriöisen potilaan hoito somaattisella vuodeosastolla
- reumaleikkauspotilaan pre- ja postoperatiivinen hoitotyö
- perehtyminen kokonaisvaltaiseen potilasohjaukseen (lääkehoito, ravitsemus, fysioterapia, kuntoutusohjaaja, sosiaalityö, toimintaterapia jne.)
- haavan hoito
- nivelpunktiossa avustaminen
- tutustuminen moniammatilliseen yhteistyöhön
- mahdollisuus hahmottaa reumaa sairastavien elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä
- mahdollisuus aloittaa ja toteuttaa biologisia reuman lääkehoitoja ja niiden vaatimaa potilasohjausta
- erilaisissa toimenpiteissä avustaminen ja niihin liittyvien valmisteluiden tekeminen

Reumakeskuksen poliklinikat, reumatologian poliklinikka (PRE), reumaortopedian poliklinikka (PRK) ja 6-paikkainen päiväyksikkö
Reumakeskuksen poliklinikka Finn-Medi 1, 5. kerros
Lääkärit:
Niveloireisen potilaan perusdiagnostiikka ja hoitoratkaisut, hoidon porrastus, yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa.
Hoitajat:
- Tutustuminen tuoreen nivelreuman, selkärankareuman ja systeemisten sidekudossairauksien hoitoihin, hoidon aloitukset ja ohjaukset
- Reumalääkeohjaukset
- Tutustua nivelten UÄ-tutkimuksiin, nivelinjektioihin, nivelpunktioissa avustaminen
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- Tutustua uusiin biologisiin reumalääkkeisiin, pistosohjauksiin ja infusoitaviin biologisiin reumalääkkeisiin
- Reumaleikkauspotilaiden pre- ja postoperatiivinen hoitotyö
- Tutustua reumaleikkauksiin liittyvään pre- ja postoperatiiviseen fysioterapiaan ja toimintaterapiaan
- Moniammatillinen ohjaus
- Työkyvyn, toimintakyvyn ja tukipalveluiden tarpeen arviointi (moniammatillisena yhteistyönä)
- Vaikeavammaisen kuntoutussuunnitelmat moniammatillisena yhteistyönä
Linkki hoitoketjuun:
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00618

Ravitsemusterapiayksikkö
Kantatalo, palvelutalo ja D 0. kerros
Yksikön toimintaa on kaikilla vastuualueilla, viikon mittaisen tutustumis- ja täydennyskoulutusjakson aikana on mahdollisuus tutustua osaan oheisesta tarjonnasta.
Ravitsemusterapeutit:
- ruoka-allergian ravitsemushoito
- keuhkosairauksien tehostettu ravitsemushoito poliklinikalla ja vuodeosastoilla
- uniapneapotilaiden ravitsemusohjaus poliklinikalla
- tyypin 1 diabeetikoiden ravitsemusohjaus
- lihavuus- ja lihavuusleikkauspotilaiden ravitsemushoito
- munuaispoliklinikan potilaiden ravitsemusohjaus
- dialyysiosastojen ja nefrologisen vuodeosaston potilaiden ravitsemushoito
- verenpaine- ja sydänpotilaiden ravitsemusohjaus yksilöille ja ryhmämuotoisena
- tulehduksellisten suolistosairauksien ravitsemushoito
- tehostettu ravitsemushoito syöpätautien vuodeosastoilla, palliatiivisella poliklinikalla, syöpätautien poliklinikalla ja sädehoidossa
- neurologisten potilaiden ravitsemushoito poliklinikalla ja vuodeosastoilla
- korvasairauksien poliklinikan ja vuodeosaston potilaiden tehostettu ravitsemushoito
- lastenpsykiatristen potilaiden ravitsemusohjaus
- lapsidiabeetikoiden ravitsemusohjaus
- munuais-, syöpä- ja gastroenterologisten lapsipotilaiden ravitsemusohjaus
- syömishäiriöpotilaiden ravitsemusohjaus
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Toimialue 2
Gastroenterologian vastuualue
Gastroenterologian pkl ja kolme vuodeosastoa täyden toiminnan aikana
Lääkärit:
GI-kanavan tähystykset, gastroenterologisen potilaan kulku erikoissairaanhoidossa, sekä kirurgiselta että sisätautigastroenterologiselta kannalta
Hoitajat:
Gastroenterologinen potilas erikoissairaanhoidossa, jatkohoidon haasteet

Kirurgian vastuualue
Osasto Kir 1 (urologia ja verisuonikirurgia) ja Kir 2 (yleiskirurgia) sekä kirurgian pkl täyden toiminnan aikana, mahdollista päästä mukaan myös leikkauksiin
Lääkärit:
Urologia
- eturauhassyövän diagnostiikka ja jatkohoito
- hematuriapotilaan tutkiminen
- virtsan irtosolunäyte
- eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun ja eturauhassyövän erotusdiagnostiikka
- prostatahyperplasiapotilaan konservatiivinen ja operatiivinen hoito
Verisuonikirurgia
- katkokävelyoirepotilaan tutkiminen ja hoito
- kriittinen alaraajaiskemia
- aorta-aneyrysman hoitoindikaatiot, UÄ-seuranta ja toimenpiteet
- karotisahtauman toimenpiteellinen hoito
Yleiskirurgia
- rintasyövän diagnostiikka ja kirurginen hoito, rintaproteesit
- kilpi- ja lisäkilpirauhasen sairauksien operatiivinen hoito
- kirurgiset pientoimenpiteet
Hoitajat:
Urologisen ja verisuonikirurgisen potilaan sekä rintasyöpä- ja kilpirauhas- / lisäkilpirauhassairauspotilaan hoitotyö osastolla ja pkl:lla.

Syövänhoidon vastuualue
Syöpätautien poliklinikka (RSYÖ), jonka yhteydessä myös palliatiivisen yksikön poliklinikka
(RPAL), lisäksi sädehoitopoliklinikka (RSH), sekä vuodeosastot RS1 ja RS2. Kesä-heinäkuun aika
on huonoa aikaa jaksolle.
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Lääkärit:
- sädehoidon suunnittelu ja toteutus sädehoitopoliklinikalla
- sytostaattihoidon toteutus poliklinikalla ja osastoilla
- palliatiivinen hoito osastoilla
- syöpäpotilaan seuranta poliklinikalla
- palliatiivisen yksikön toiminta: palliatiiviset osastokonsultaatiot, palliatiivisen hoidon optimointi
ja saattohoidon organisointi
Hoitajat:
- sädehoitopoliklinikalla sädehoitoa saavan potilaan ohjaus- ja neuvonta
- syöpätautien poliklinikalla eri sairauden vaiheessa olevan syöpäpotilaan hoidon järjestely; toimenpiteet, lääkehoito
- palliatiivinen hoito
- vuodeosastoilla laaja-alainen syöpäpotilaan hoitotyö
Hoitoketjun mukaan perusterveydenhuollossa syöpäpotilaille tehtäviin hoitotoimenpiteisiin tutustuminen:
- verensiirto
- laskimoportin huuhtelu
- hormoni-injektio
- bisfosfonaatti-infuusio
- askitespunktio
- pleurapunktio
- pleurX-dreenin hoito
- Peg-letkun hoito
Syövänhoidon vastuualueen konsultaatiotoimintaan tutustuminen:
- onkologin konsultaatio
- sairaanhoitajan konsultaatio: yksiköiden välinen matalan kynnyksen konsultaatio, rintasyöpäpotilaat, peroraaliset syöpälääkkeet (tablettihoitaja)
- ravitsemussuunnittelija
- sosiaalityöntekijä
Sädehoitoprosessiin tutustuminen:
- lähete: sädehoitopäätös, usein hoitoprotokollan mukainen
- ensikäynti: käydään läpi hoidon tarkoitus, tulokset ja haittavaikutukset
- muotti: vartalon patjamuotti sekä pään ja kaulan verkkofiksaatio
- simulointi: CT-kuvaus hoidettavalta alueelta
- suunnittelu: hoidettavan alueen rajaaminen, sädeannoksen määrääminen ja annossuunnittelu sopivalla hoitotekniikalla
- hoito: sädehoidon antaminen
- hoidon päättyminen: lääkärin vastaanotto ja hoidon yhteenveto
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Toimialue 3
Neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue
Aivoverenkiertohäiriöyksikkö
K-siiven 1. kerros
Neurovaskulaaristen ja neuroimmunologisten hätätilanteiden sekä status epileptikuksen diagnostiikka ja hoito
- esim. aivoinfarktipotilaan rekanalisaatiohoito (liuotushoito ja mekaaninen trombektomia)
- aivoinfarktipotilaan hyvä hoito
- neurologisen hätätilapotilaan monitorointi
Osasto 10b
Kantatalon 10. kerros
Aivoverenkiertohäiriöiden erotusdiagnostiset ja etiologiset selvittelyt, sekundaariprevention suunnittelu, moniammatillinen kuntoutusarvio ja kuntouttavan hoitotyön aloitus.
Akuuttineurologiaan keskittyvät diagnostiset ja hoidolliset haasteet:
- pitkittyneet epilepsiakohtaukset
- akuutit neuroimmunologiset sairaudet
- keskushermoston tulehdukset ja kasvaimet
Potilasohjaus edellä mainituissa sairauksissa
Neurologian ja kuntoutuksen vuodeosasto NEKU
Rakennus Z1
Neurologinen subakuutin vaiheen vaativa kuntoutus
- aivohalvauksien, aivovammojen, selkäydinvammojen ja ääreishermoston sairauksien vaativa kuntoutus
Neurologian poliklinikka PNE
Rakennus Z1
Neurologinen avohoito
- neurologisten potilaiden polikliininen tutkiminen ja hoito yleis- ja erityispoliklinikoilla: kipupkl,
lihastautipkl, epilepsiapkl, neuroimmunologiapkl (MS, myastenia), liikehäiriöpkl, muistipkl,
unipkl ja harvinaisiin neurologisiin sairauksiin erikoistunut pkl.
Neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueelle otetaan myös puheterapeutteja
- aikuisneurologisten potilaiden kommunikoinnin ja nielemisen arviointi, kuntoutus ja ohjaus
Neurokirurgian vastuuyksikkö
Ohjelma laaditaan erityistarpeisiin
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Kuntoutuksen vastuuyksikkö
Kuntoutuksella tarkoitetaan toimintaa ja palveluita, joilla parannetaan ihmisen toimintakykyä ja
osallistumismahdollisuuksia hänen omassa elinympäristössään. Lääkinnällinen kuntoutus on julkisen terveydenhuollon vastuulla ja kuuluu hoitotakuun piiriin, myös erikoissairaanhoidon osalta.
Kuntoutuksen vastuuyksikön tehtävänä on huolehtia lääkinnällisten kuntoutuksen kehittämisestä ja
koordinoinnista osana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellista terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmaa.
Keskeisiä kliinisiä palveluita ovat vaativat kuntoutustutkimukset, kuntoutusprosessien hoito, toiminta- ja työkykyarviot sekä yhteistyössä muiden vastuutahojen kanssa (esim. kuntien sosiaalitoimet, Kela, työeläke- ja tapaturmavakuutuslaitokset sekä työterveyshuollot) kuntoutussuunnittelun,
kuntoutusohjauksen ja sosiaalityön palvelut sekä erikoissairaanhoidon tasoiset erityisasiantuntemusta vaativat apuvälinepalveluprosessit.
Kuntoutuksen vastuuyksikkö osallistuu valtakunnalliseen kuntoutusta koskevaan tutkimuksen ja
opetuksen kehittämiseen.
Vastuuyksikköön kuuluu seuraavat toimipisteet:
 Kuntoutustutkimuspoliklinikka
 Apuvälineyksikkö
 Kuntoutusohjaus
 Sosiaalityö

Kuntoutustutkimuspoliklinikka






Kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään moniammatillisia kuntoutustutkimuksia, työkyvyn
arviointeja sekä kuntoutussuunnitelmia
tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden kuntoutustahojen kanssa asiakaslähtöisesti
työryhmään kuuluvat erikoislääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, osastonsihteeri, tarvittaessa kuntoutusohjaaja tai apuvälineyksikön erityistyöntekijä
tarvittaessa voidaan käyttää sairaalan konsultaatiomahdollisuuksia
palvelee perus- ja työterveyshuollon, erikoissairaanhoidon, Kelan, vakuutuslaitosten ja työvoimaviranomaisten lähettämiä asiakkaita

Apuvälineyksikkö
Z2-talo, 3. kerros
Yleistä apuvälinepalveluista
 Sairaanhoitopiirin alueella lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut toteutetaan sovitun työnjaon mukaisesti:
o Apuvälineyksikkö vastaa erityistä asiantuntemusta vaativien ja huomattavan kalliiden apuvälineiden palveluprosesseista
o Terveyskeskusten apuvälinelainaamot huolehtivat kuntalaisten perusapuvälineiden
lainaamisesta
 Apuvälinepalveluihin sisältyy apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineiden sovitus, lainaus,
käytön opetus ja seuranta sekä apuvälineiden huolto.
 Apuvälinepalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.
Tays apuvälineyksikkö
 Vastaa erikoissairaanhoitoon keskitettyjen lasten ja aikuisten liikkumisen (erityisesti sähköiset liikkumisvälineet), päivittäisten toimintojen, ympäristönhallinnan sekä tietokoneen käytön ja kommunikoinnin apuvälinepalveluista.
 Antaa asiantuntija- ja konsultaatiopalveluita
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Kuntoutusohjaus
Kuntoutusohjaus on ohjaamista ja neuvomista kuntoutukseen liittyvissä asioissa ja se on osa asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa. Kuntoutusohjaajien toimialue on koko Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
ja osittain myös TAYS -erityisvastuualue. Kuntoutusohjaajien toimipisteet sijaitsevat eri yksiköissä.
Tarkat yhteystiedot löytyvät kuntoutusohjaajien luettelosta.
Kuntoutusohjaaja ohjaa, neuvoo ja tukee mm.
 sairauden ja vammautumisen tuomassa uudessa elämäntilanteessa
 kuntoutuksen järjestämisessä ja toteutuksen seurannassa
 ensitieto- ja sopeutumiskursseille hakeutumisessa
 apuvälineasioissa ja asunnon muutostöiden suunnittelussa
Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyden asiakas itse, hänen läheisensä tai sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä. Lähetettä ei välttämättä tarvita.
Kuntoutusohjaus voi tapahtua sairaalassa, asiakkaan kotona tai muussa elinympäristössä ja asioita
voidaan hoitaa myös puhelimitse.
Kuntoutusohjauspalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.
Sosiaalityö
Terveydenhuollon sosiaalityössä huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja sosiaalisten tekijöiden
yhteys sairauteen, sairastamiseen tai vammautumiseen. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija
potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa ja tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän ja potilaan
läheisten kanssa.
Sosiaalityöntekijän palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.
Sosiaalityöntekijän kanssa on mahdollisuus keskustella elämäntilanteesta, sairastumisen ja vammautumisen aiheuttamista muutoksista sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.
Sosiaalityöntekijä
 antaa tietoa sosiaaliturvaan liittyvissä etuuksissa, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet sekä vammaisetuudet
 ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluissa, kuten vammaispalvelut, toimeentulotuki, päihdepalvelut,
kotipalvelu, lastensuojelu, omaishoidon tuki
 antaa tukea kriisitilanteissa
 osallistuu potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa selviytymistä tukevien palvelujen
järjestämiseen, kuten asumisen tukipalvelut
 auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä
 neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa

Korva- ja suusairauksien vastuualue
Korva- ja suusairauksien osasto (SKSO)
- korva-, nenä- ja kurkkutautien syöpäpotilaan sekä suusyöpäpotilaan hoitotyö
- trakeostomoidun potilaan hoitotyö
Suu- ja leukasairauksien poliklinikka (PSU)
Coxa 3. kerros
Hammaslääkärit ja lääkärit:
Suu-, leuka- ja hammassairauksien avohoito.
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Suu- ja leukakirurgia: Polikliinistä suukirurgiaa (retinoituneet hampaat, implantit, endodontinen
kirurgia, pienet kasvaimet, suun limakalvosairaudet).
Kliinisen hammashoito: Protetiikkaa ja purentafysiologiaa, pedodontiaa, suuradiologiaa (AKU),
sairaalahammaslääkäritoimintaa.
Oikomishoito: Oikominen ja leukaosteotomiat, kasvorakenteet ja uniapnea, halkiopotilaiden oikomishoito, kefalometria.
Hoitohenkilöstö:
Sairaanhoitajien, hammashoitajien ja suuhygienistien työ suu- ja leukasairauksien pkl:lla.
Kuulokeskus
Z2-talo, 1-2.krs
Kuulo- ja tasapainokeskus tuottaa kuulontutkimukseen, diagnostiikkaan ja kuulonkuntoutukseen
liittyviä palveluita. Yksikkö vastaa myös tasapaino- ja huimausdiagnostiikasta ja -kuntoutuksesta
sekä sisäkorvaistutekuntoutuksesta. Vastuualueena on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä erityisvastuualueena miljoonapiiri: Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Seinäjoen sekä Vaasan sairaanhoitopiirit.
Meillä voit tutustua ja opiskella:
- esim. huimauspotilaan diagnostiikkaa ja kuntoutusta
- kuulovammaisen lapsen moniammatillista kuntoutusta
- esim. eri-ikäisten asiakkaiden kuulokojekuntoutusta
Korvatautien poliklinikka (PKO)
Päätalo 1 krs. (k-siipi)
-

nenän sivuonteloiden sairaudet
korva- nenä- ja kurkkutautien syöpäpotilaan diagnostiikka ja hoito
korvasairauksien hoito ja diagnostiikka
kurkunpään sairauksien diagnostiikka ja hoito

Foniatrian poliklinikka (PFO)
Finn-Medi 6
Äänihäiriöiden diagnostiikka ja hoito
Lasten puheenkehityksen häiriöiden diagnostiikka ja hoito

Silmäkeskuksen vastuualue
Silmätautien poliklinikka
Finn-Medi 6
Silmäsairauksien avohoito
esim. silmätulehdus, rikanpoisto, tapaturmat
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TULES-vastuualue
Tuki- ja liikuntaelinkirurgian vastuuyksikkö
Ortopedian ja traumatologian osasto
- lonkkamurtumapotilaan hoitotyö ja kuntoutus
- monivammapotilaan hoitotyö ja kuntoutus
- ortopedisen ja traumatologisen potilaan pre- ja postoperatiivinen hoitotyö
Käsi- ja plastiikkakirurgian osasto
- plastiikka- ja käsikirurgisen potilaan pre- ja postoperatiivinen hoitotyö
- kirurginen haavanhoito
Plastiikkakirurgian haavapoliklinikka
- akuutin haavan hoito
Tuki- ja liikuntaelinkirurgian poliklinikka (PTU): Ajanvarauspoliklinikan toiminta erikoissairaanhoidossa, erikoisaloina ortopedia ja traumatologia, käsikirurgia sekä plastiikkakirurgia. Leikkauspotilaan preoperatiivinen valmistelu toimenpiteeseen hoidetaan ilman ns. hoidonsuunnittelijaa (jonohoitajaa). Kaikki poliklinikan hoitajat tekevät preoperatiivista valmistelua. Leikkauspäivä sovitaan
poliklinikkakäynnillä lääkärin/potilaan yhteistyönä. Hoitajalta potilas saa ajan mukaan. Hoitaja käy
terveydentilan esitiedot läpi, tauottaa mahdollisen kotilääkityksen jne. Ketjulähettijaksolla on mahdollisuus saada ohjausta/opetusta kipsauksessa lääkintävahtimestarin ohjauksessa. Tätä mahdollisuutta voidaan tarjota vain sellaisille henkilöille, jotka työssään tekevät kipsejä ja kaipaavat tukea
työhönsä.

Fysiatrian vastuuyksikkö
Lääkärit:
Tuki- ja liikuntaelimistön kliininen tutkiminen ja sen perusteella laadittava tutkimus/hoitosuunnitelma.
Fysio- ja toimintaterapeutit:
Fysio- ja toimintaterapiaan otetaan tutustujia tapauskohtaisesti ennalta sovitulle alueelle ja ajalle, ei
kuitenkaan kesäajalle eikä Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käytännön harjoittelujaksojen aikana.
Fysio- ja toimintaterapeuttien tulee miettiä jo viikkoa varatessaan, minkä potilasryhmän fysio- tai/ja
toimintaterapiaan he haluavat tutustua.
Pienryhmät:
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet -ryhmä
Kirurgia-sisätaudit -ryhmä
Lastenryhmä
Neurologian ryhmä
Hengitys-syöpä -ryhmä
Inkontinenssipkl
Fysiatrian pkl
Toimintaterapiaryhmä
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Toimialue 4
Lastenpsykiatrian vastuualue
Jaksot sovitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöiden.
Lasten traumapsykiatrian vastuuyksikkö (LPST)
Tays, Q-rakennus, 0.krs
Lasten Traumapsykiatrian yksikössä voit tutustua:
- lasten sekä heidän perheittensä tutkimiseen ja hoitoon polikliinisessa työssä ja/tai kokovuorokausiosastolla
- lapsi- ja perhelähtöiseen näkökulmaan traumatisoituneen lapsen (ja perheen) hoitotyössä
- yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön
o perheneuvolat
o lastensuojelu
o koulut ja päiväkodit
o sosiaalitoimi
o muut erikoisalat ja yksityiset palveluntuottajat
- moniammatilliseen työtapaan yksikössämme
- integratiivisuuteen lastenpsykiatriassa
- menetelmiin/taustateorioihin työskenneltäessä vaikeita, traumatisoivia tapahtumia kohdanneiden
lasten kanssa
Yksikössämme voit mahdollisuuksien mukaan osallistua:
- kokovuorokausiosastolla tapahtuvaan hoitotyöhön (yhteisöhoito, yksilövastuinen hoitotyö)
- perhetapaamisiin
- tutkimuskäynneille
- hoidon suunnitteluneuvotteluihin
- lähetteiden käsittelyyn
- viranomais- ja verkostoneuvotteluihin
- raporteille
- sairaalakoulun kanssa tehtävään yhteistyöhön
- erilaisiin lasten ryhmiin (esim. theraplay, saturyhmä)
- osastoyhteisön kokouksiin (lastenkokoukset, yhteisökokoukset)

Lasten säätelyhäiriöpsykiatrian vastuuyksikkö (LPSS)
Tays, Q-rakennus, 0.krs
LPSS:n kokovuorokausi osaston toimintaan tutustuminen:
- yksilövastuisen hoitotyön käytännön toteuttamista
- kriisijakso , hoitojakso , intervallihoitojakso
- tutustuminen vakavien psykiatristen häiriöiden osastohoitomalleihin (esim. erilaiset käytöksen ja
tunteiden säätelyn pulmat, erityisalueena syömishäiriöt)
- moniammatillinen tiimi/ eri ammattiryhmien tehtävät ja roolit
- osallistuminen erilaisiin käynteihin (lapsi ja perhe, verkosto)
- lastensuojelun ja sos.toimen kanssa tehtävä yhteistyö
- sairaalakoulun toiminta
- erilaiset ryhmätoiminnot (esim.saturyhmä, theraplay-ryhmä)
- yhteisöllisyys ja hoitava arki
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LPSS:n avohoitotyöhön tutustuminen:
- perheen kanssa työskentelyä/ perheen tapaamisia eri kokoonpanoissa
- lapsen yksilöllisiä käyntejä, kotikäynti, päiväkoti- tai koulukäyntejä
- verkostoneuvotteluja
- kahdenkeskisiä tapaamisia
- perhetapaamisia ja perheterapiaa, yksilöllisiä tuki- ja terapiajaksoja, verkostotyöskentelyä.
Tutustumista yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön:
o perheneuvolat, sosiaalitoimi, koulut ja päiväkodit, lastensuojeluyksiköt, perhekodit,
muut erikoisalat, yksityiset palveluntuottajat.
Tutustuminen lastenpsykiatrian klinikkaan kokonaisuutena.

Perhe ja -pikkulapsipsykiatrian vastuuyksikkö (LPSP)
Perheosasto: Tays, Q-rakennus, 1.krs
Pikkulapsipsykiatrian työryhmä: Tays, Q-rakennus, 1.krs
Kotisairaanhoitotyöryhmä: FM2, 2.krs
Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikössä voi oppia tuntemaan:
- perheen tilanteen kartoittamista
- pienen lapsen psyykkisen tilan arvioimista
- perheen kokonaisvaltaista psykiatrista hoitoa
- verkostotyöskentelyä

Lasten neuropsykiatrian vastuuyksikkö (LPSN)
Tays, Q-rakennus, 1.krs
Katso hoitoketjukohtainen tarjonta:
- kouluikäisen lapsen ja nuoren (6-17v) tarkkaavuus-yliaktiivisuushäiriön (ADHD) hoitoketju

Asiantuntijapalveluiden vastuuyksikkö (LPSA)
Asiakaspalvelu: Tays, Q-rakennus, 0.krs
Lastenpsykiatrian akuuttityöryhmä (LPAS) sekä Lasten psykoterapiatyöryhmä (LPTE): Tays, Qrakennus, 1.krs
Lastenpsykiatrian konsultaatiotyöryhmä FM 2, 2.krs
-

Yksikössä on mahdollisuus tutustua lastenpsykiatrian akuuttityöryhmän, konsultaatiotyöryhmän
sekä lasten psykoterapiatyöryhmän työskentelyyn. Ketjulähettijakso Lasten asiantuntijapalveluiden yksikköön sopii täydennyskoulutukseksi kaikille lapsiperheiden kanssa työskenteleville, lasten mielenterveystyön ammattilaisille niin terveydenhuollossa, oppilashuollossa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa kuin sosiaalitoimessakin.
 Lastenpsykiatrian akuuttityöryhmä arvioi ja hoitaa polikliinisesti kiireellistä lastenpsykiatrista apua tarvitsevia lapsia ja heidän perheitään. Akuuttityöryhmässä työskentelee
moniammatillinen työryhmä, joka on tiiviissä yhteistyössä perheen verkostojen, kuten
sosiaalitoimi, koulu yms. kanssa. Jokaisen lapsen ja perheen tarpeita ja voimavaroja arvioidaan yksilöllisesti ja suunnitellaan heille sopiva jatkohoito. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös vastuualueen muiden yksiköiden kanssa.
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Ketjulähetti pääsee osallistumaan akuuttityöryhmän toimintaan ja mukaan käynneille sekä perheiden että verkostojen kanssa, akuuttityöryhmän kulloisenkin
asiakastilanteen mukaan.
Lastenpsykiatrian konsultaatiotyöryhmä tarjoaa palveluita perustason toimijoille ja työryhmille. Konsultaatiotyöryhmän tavoitteena on tukea perustasoa lasten mielenterveystyössä tuomalla lastenpsykiatrista näkökulmaa ja osaamista perustason työskentelyn tueksi. Toiminta painottuu jalkautuvaan monialaiseen ja moniammatilliseen verkostotyöskentelyyn perheen, terveydenhuollon, päiväkodin/koulun, sosiaalitoimen sekä muiden
tarvittavien toimijoiden kanssa lapsen asuinpaikkakunnalla.
 Ketjulähetti pääsee osallistumaan konsultaatiotyöryhmän toimintaan ja verkostotapaamisiin työryhmän kulloisenkin tilanteen mukaan.
Lasten psykoterapiatyöryhmä organisoi yhteistyössä kuntien kanssa lasten ja lapsiperheiden psykoterapiapalveluita ja seuraa niiden toteutumista. Psykoterapiatyöryhmä arvioi psykoterapian toteuttamisen edellytyksiä ja soveltuvaa psykoterapiamuotoa. Psykoterapia voi toteutua joko lastenpsykiatrian klinikassa tai ostopalveluna. Psykoterapiaan ohjaudutaan lastenpsykiatristen tutkimusten jälkeen psykoterapiatyöryhmän konsultaation
kautta.
 Tässä työryhmässä ketjulähetin ei ole mahdollista osallistua potilastyöhön, mutta
henkilökunta esittelee työryhmän toimintaa.

Lasten mielenterveystyön palveluverkkoon liittyvä ketjulähettijakso
Ks. sivu 43.

Lastentautien vastuualue
Lastentautien vastuualueen yksiköt vastaavat lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta Pirkanmaan
sairaanhoitopiirissä, ja erityisvastuualueella sellaisesta lasten ja nuorten erityistason sairaanhoidosta, joka vaativuutensa tai harvinaisuutensa takia on keskitetty yliopistollisiin sairaaloihin. Vastuualueeseen kuuluvat lastentautien, lastenneurologian, lastenkirurgian ja perinnöllisyyslääketieteen
erikoisalat. Kaikki ajat neuvoteltavissa, tervetuloa!
Jakso voi koostua esim. seuraavista moduuleista:
1. Lapsi päivystyspotilaana: Sijoituspisteenä lastenpäivystyspoliklinikka, lasten infektio-osasto
ja lasten tehovalvonta (teho) yksikkö. Jakson aikana on mahdollisuus perehtyä ja saada kokemusta seuraavista tilanteista: hengitysvaikeus, nestehoito, kouristuskohtauksen hoito,
kuumeinen lapsi. Eniten päivystyspotilaita tapaa lokakuu-toukokuu välisenä aikana.
2. Lapsen tavalliset sisätautiongelmat: lasten munuaispoliklinikka, lasten suolistotautien poliklinikka, lasten urologian poliklinikka, lasten yleispoliklinikka, lasten endokrinologian poliklinikka. Tuttuja ongelmia ovat ummetus, kastelu (ks. Lastenkirurgia), toistuva vatsakipu,
kasvuhäiriöt.
3. Lasten kirurgiset ongelmat: lasten kirurgian poliklinikka. Kivesretentio, tyrä, raajojen virheasennot, kastelu. Suositellaan rinnalle muita lastentautien poliklinikoita.
4. Lasten neurologia: lastenneurologian poliklinikka ja osasto. Päänsärky, kehitysviivästymä,
osastolla tapahtuva vammaisen lapsen tutkimus ja kuntoutus, moniammatillinen ryhmätyö
neurologisen lapsipotilaan hoidossa.
Keskeisintä ovat yksilölliset toiveet, joiden mukaan jakso pyritään räätälöimään. Voit rakentaa
oman modulisi ja pyrimme täyttämään toiveesi!
Oheisesta linkistä löytyy tarkemmat tiedot eri toimintayksiköistä http://www.pshp.fi/fiFI/Palvelut/Lastentaudit
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Naistentautien ja synnytysten vastuualue
Naistentautien poliklinikka (PGY), osasto, äitiyspoliklinikka (PÄI), naistentauti- ja raskauspäivystys ja synnytyssali
Toiveet otetaan yksilöllisesti huomioon henkilökohtaisissa neuvotteluissa. Ainoa rajoitus on synnytyssali terveydenhoitajia koskien.
Äitiyspoliklinikan osalta tarjoamme mahdollisuutta
- tutustua raskausdiabeteksen ruokavalioneuvontaan ja hoitoon diabeteskätilön vastaanotolla
- keskustella synnytyspelko- ja seksuaaliterveyspoliklinikan kätilön kanssa
- seurata perinnöllisyyshoitajan neuvontaa sikiödiagnostiikkaan osallistuville perheille
- perehtyä raskaudenaikaisiin ultraäänitutkimuksiin erikoistuvan/erikoislääkärin vastaanotolla
- seurata äitiyspoliklinikan toimintaa ja päivittää tietoja ja läheteindikaatioita yleisimmistä raskauskomplikaatioista ja niiden hoidoista
Naistentautien poliklinikan osalta tarjoamme mahdollisuutta
- tutustua yleisgynekologisen poliklinikan sekä päiväaikaisen päivystyspoliklinikan toimintaan
erikoissairaanhoidossa, päivittää tietoja ja läheteindikaatioita
- perehtyä gynekologisiin perusjatkotutkimuksiin (näytteiden otot yms) sekä gynekologisiin ultraäänitutkimuksiin
- tutustua gynekologisen syöpäpotilaan hoitoprosessiin
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Toimialue 5
Aikuispsykiatrian vastuualue
Yleissairaalapsykiatrian vastuuyksikkö:
Rakennus Z3
Päihdepsykiatrian poliklinikka
Lääkärit, hoitajat ja sosiaalityöntekijät:
- päihderiippuvuus: alkoholi-/lääke-/huumeriippuvuus
- päihdeongelma ja sen somaattiset sekä psykiatriset komplikaatiot
- päihderaskaus ja siihen liittyvä vauvaperhetyö
- päihdepsykiatrinen kartoitus ja hoidon suunnittelu
- opioidihoidot
- verkostotyö
Yleissairaalapsykiatrian osasto
Lääkärit:
- depression hoito somaattisesti sairailla
- somatisaatio
Yleissairaalapsykiatrinen päivystys
Lääkärit:
- itsemurhaa yrittäneiden päivystysarvio
- depressio
- päihdeongelmat

Akuuttipsykiatrian vastuuyksikkö:
Pitkäniemi
APS7
- akuuttipsykiatrian osasto
- 1-3 viikon hoitojaksot, 1-3 vuorokauden lyhythoidot
- akuutin kriisin helpottuminen, avohoidon käynnistyminen
APS5
- päihdepsykiatrinen arviointi ja hoidonsuunnittelu
- kaksoisdiagnoosipotilaiden hoito ja tutkimus
- opioidikorvaushoitojen aloitus- ja tehostusjaksot
- vaativat päihdevieroitukset
Ketjulähetiksi ovat tervetulleita kaikki terveyskeskuksissa ko. potilasryhmien kanssa päihdetyötä
tekevät henkilöt.
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Neuro- ja vanhuspsykiatrian vastuuyksikkö:
Pitkäniemi
Jakso muokataan yksilöllisten toiveiden mukaisesti ja se voi sisältää sekä osasto- että polikliinista
toimintaa
Kokonaisuus
- vanhuspsykiatrisen potilaan arviointi, tutkiminen, hoitosuunnitelma ja jatkosuunnitelman tekeminen
- vaikea-asteinen masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö vanhuksella
- akuutti psykoosi, skitsofrenian relapsi
- dementia, erotusdiagnostiikka ja käytösoireet
- neurologiset sairaudet ja niihin liittyvät psykiatriset oireet
Vanhuspsykiatrinen osasto PSG1
- monisairaan vanhuspotilaan kohtaaminen
- vanhuspotilaan vaativa psykiatrinen hoitotyö (esim. masennus-, harhaluuloisuushäiriöisen ja deliriumpotilaan hoitotyö)
- vanhuspotilaan perhe- ja verkostokeskeinen työ
- AHHA- osaaminen vanhuspotilaan kohdalla
Lääkärit:
- vanhuspsykiatrisen potilaan diagnostisten ja hoidollisten ongelmien ratkominen
- vaikea-asteinen masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö
- akuutin psykoosin diagnostiikka ja hoito
- harhaluuloisuushäiriö ja skitsofrenia vanhuksella
- dementian erotusdiagnostiikka
PSG3 (muistisairauden vaikeat käytösoireet)
- muistisairauksiin liittyvien vaikeiden käytösoireiden diagnostiikka ja hoito
- muistisairaan potilaan hoidon suunnittelu, lääkityksen arviointi ja yhteistyö omaisten ja muiden
hoitotahojen kanssa
- muistisairaan kokonaisvaltainen kohtaaminen, aggressiivisen vanhuksen kohtaaminen ja MAPAosaaminen, lääkkeettömät hoitotyön keinot
- tutustuminen erilaisiin oiremittareihin (NPI, ADSL-ADL, CERAD, MMSE)
Neuropsykiatrinen osasto PSG4
Osasto toimii akuuttina 17-paikkaisena aikuisten neuropsykiatrisena tutkimus- ja hoito-osastona.
Osastolla hoidetaan ja tutkitaan potilaita, joilla on muistihäiriöitä, äkillisiä sekavuustiloja, neurologisiin tai aivo-orgaanisiin sairauksiin liittyviä psykiatrisia oireita. Lisäksi tehdään psykiatristen ja
neurologisten sairauksien erotusdiagnostiikkaa. Moniammatillinen työryhmä tekee toiminta- ja työkyvyn arviointeja sekä kuntouttaa neuropsykiatrisia potilaita jatkosuunnitelmineen.
Erityisosaamisemme painottuu psykiatristen oireiden tutkimiseen ja hoitamiseen neurologisissa
sairauksissa ja aivovammoissa. Hoitojaksoon sisältyy yksilöllisesti suunnitellut tutkimukset (mm.
MRI, psykologin tutkimus, Datscan, EEG), lääkehoito ja erilaiset terapiat, osastoseuranta sekä jatkohoidon laaja-alainen suunnittelu ja järjestäminen. Teemme yhteistyötä PSHP:n yksiköiden, Hatanpään sairaalan sekä avohoidon kanssa. Yhteistyötahoja ovat TAYS:n neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue sekä avohoidon eri yhteistyötahot (kotipalvelu, kotisairaanhoito, dementia- ja hoitokodit, terveyskeskus, palvelutalot).
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- vanhuspotilaan kohtaaminen (harhaisen potilaan kohtaaminen, henkilökunnan suhtautumisen psykiatrisiin potilaisiin seuraaminen, miten kohdataan, luovitaan, ei mennä kuitenkaan harhoihin mukaan, yhteistyötä).
- oppia tunnistamaan psykiatrisia oireita; depressio, kaksisuuntainen mielialahäiriö, delirium
- oppia tutkimaan psykiatrisia potilaita: depressiotestien tekeminen, sekavuustilojen selvittely, neurologisen statuksen merkitys psyykepotilaalla
- moniongelmaisen (psyykkinen, somaattinen ja neurologinen ongelmallisuus) potilaan hoitotyö
- vanhuspotilaan vaativa psykiatrinen ja neurologinen hoitotyö
Polikliininen toiminta
PPSG (Neuro- ja vanhuspsykiatrinen poliklinikka)
- neuropsykiatrinen laaja arviokäynti / konsultaatio, hoidon suunnittelu
- vanhuspsykiatrinen arviointikäynti ja hoidon suunnittelu
- vanhuksen päihdearvio, hoitosuunnitelma
- muistitutkimukset polikliinisesti
- kotikäynnit neuro- ja vanhuspsykiatrisissa sairaustiloissa, arviointi ja seurantakäynnit
- sosiaalityöntekijän arviokäynti, etuusasiat
- neuropsykologinen tutkimus ja sen informaatioarvo
- harhaisen potilaan kohtaaminen ja seuranta ja huomioon otettavat seikat
- yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa
- perhetyö neuro- ja vanhuspsykiatriassa
TPPG (toimenpideyksikkö)
- ECT (psykiatrinen sähköhoito) hoidon aloittamisen arvio, indikaatiot
- ECT hoidon seuraaminen

Nuorisopsykiatrian vastuualue
Poliklinikka
Itsenäisyydenkatu 17 B, 5. krs
- avohoidon vastuupari: osastonylilääkäri ja osastonhoitaja, monimammatilliset tiimit (lri, sh, psykologi, sosiaalityöntekijä)
- nuorisopsykiatrisen palvelujärjestelmän hahmottaminen Pirkanmaalla
- hoitoonohjaukseen ja nuoren tutkimukseen perehtyminen
- tavallisimpiin häiriöihin ja riskitilanteisiin (syömishäiriöt, masennus, itsetuhoisuus) tutustuminen
- osallistuminen lähetetyöryhmän työhön (lähetteiden arviointi)
- perehtyminen nuoren toimintakyvyn arviointiin (GAF-lomake)
- tutustuminen nuorisopsykiatriseen esh:n hoitoonpääsykriteereihin (lomakkeet)
- nuoren haastattelu ja tilanteen arviointi (senioriohjaus)
- perhetilanteen arviointi (parityöskentely)
- tutustuminen arvioinnissa käytettäviin kyselylomakkeisiin (BDI, EDI ym)
- perehtyminen lääkitysperiaatteisiin
Tutkimus- ja akuuttityöryhmä
Itsenäisyydenkatu 17 B, 4. krs
Henkilöstö: 1 osastonylilääkäri, apulaisylilääkäri, osastonhoitaja, 4 sairaanhoitajaa
Tehtävät:
- ohjanta ja seulonta: ohjaa nuorisopsykiatrian vastuuyksikköön tulleet uudet lähetteet oikeaan toimintayksikköön TAYS:n nuorisopsykiatrian vastuuyksikössä tai muualle
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- tutkimus: vastaan TAYS:iin otettavien uusien potilaiden tutkimusjaksoista
- akuuttityö: tarjoaa kriisitilanteessa tuleville nuorille akuutti-intervention
- kotiin suunnattu tehostettu avohoito: hoitaa liikkuvalla, kotiin suunnatulla työotteella sellaisia
nuoria, joiden on vaikea hyötyä tavallisesta polikliinisesta tai osastohoidosta
- yleissairaalapsykiatrinen työ: tarvittaessa konsultoi itsemurhayrityksen tai lääkeainemyrkytyksen
takia tulleiden nuorten hoidon käynnistämisessä
Työryhmä tarjoaa mahdollisuuden tutustua lähetetyöskentelyyn, yksilö- ja perhetutkimuksiin, diagnostiseen haastatteluun, verkosto- ja kriisityöhön, työparin kotiin suunnattuihin käynteihin ja nuorisopsykiatriseen konsultointiin.
Tehostetun avohoidon yksikkö
TAYS, Z 3 rak., 3. kerros
Henkilöstö: osastonylilääkäri, 4 sairaanhoitajaa
Tehtävä: tarjoaa kahden viikon intensiivisiä hoitojaksoja 13- 17-vuotiaille nuorille, joilla akuutisti
pahenevia masennusoireita tai pahenevia ahdistusoireita, jotka vääristävät todellisuuden tajua sekä
akuutisti pahenevia syömishäiriön oireita.
Yksikkö tarjoaa mahdollisuuden oppia yksilö-, perhe- ja verkostokeskeisen toiminnan periaatteita ja
työskentelyä yhteistyössä nuorten vanhempien sekä heidän sosiaalisten verkostojensa kanssa.
Hoitomuotoina ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian ja interpersoonallisen terapian sovelletut
menetelmät. Yksikössä käytössä malli- ja perheruokailu.
Osasto
Pitkäniemi, rakennus 10
- tutustuminen nuorisopsykiatrisen osastohoidon vaihtoehtoihin (tutkimus-, kriisi- ja hoitojaksot)
- tutustuminen vakavien psykiatristen häiriöiden osastohoitomalleihin ja indikaatioihin (psykoosit,
syömishäiriöt, itsetuhoiset depressiot)
- tutustuminen alaikäisen juridiseen asemaan: erityisesti M1, M2 ja M3
- moniammtillinen tiimi / eri ammattiryhmien tehtävät ja roolit
- osallistuminen arviointi- ja tutustumiskäynteihin (nuori ja perhe)
- lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö: lastensuojeluilmoitukset
- perhe- ja verkostotyöskentely
Ohjelman toteutumista seurataan ja tutustuja pyritään varustamaan kirjallisella "nuorisopsykiatrian
oppaalla" jakson aikana.
Eva-yksikkö
Pitkäniemi, rakennus 8
Yksikön esittely:
- Sairaansijat: 12 potilaspaikkaa
- Henkilökunta: Osastonhoitaja, 27 sairaanhoitajaa, 9 mielenterveyshoitajaa, nuoriso-ohjaaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi, osastonylilääkäri, erikoislääkäri, ylilääkäri (osaaikaisesti), ylihoitaja (osa-aikaisesti), 4 sairaalahuoltajaa, toimistosihteeri ja osastonsihteeri
- Tavallisimmat potilasryhmät: Nuoria 12–17-vuotiaita, jolla on
o vakavaa, pitkäaikaista itsensä vahingoittamisen uhkaa
o merkittäviä ongelmia impulssikontrollin ja aggression hallinnanalueilla
o vaikea käytöshäiriö tai vaikeaa asosiaalista käyttäytymistä
o ikätasoa vastaamatonta tai aggressiivista seksuaalikäyttäytymistä
o rikosuralle ajautumista
o alaikäisten mielentilatutkimukset
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o
o

tuomioistuimessa jätetty rangaistukseen tuomitsematta ja Valvira on määrännyt hoitoon
EVA- yksikköön
transsukupuolisuuden tutkimukset

Meillä voit oppia:
- erityisen vaikeahoitoisen psykiatrisen nuoren kohtaamista, tutkimista, hoitamista, kasvattamista ja
kuntoutusta
- yksilövastuisen hoitotyön käytännön toteutusta nuoren hoidossa
- työparityöskentelyä
- moniammatillisen työryhmän työskentelyä
- perhe- ja verkostotyön työskentelytapoja
- yhteistyön tekemistä valtakunnallisella tasolla nuoren hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- ryhmien ja terapioiden käyttöä osana nuoren hoitoa
- elämys- ja seikkailupedagogista työotetta
- aggressiopulmien hoidollista hallintaa§
- alaikäisten seksuaalikehityksen pulmia, hoidon suunnittelua ja hoitamista
- ja saada tietoa transsukupuolisuuteen liittyvistä tutkimuksista

Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen hoito
Teemat:
- lasten ja nuorten neuropsykiatristen potilaiden tutkimukset: autismin kirjo, komplisoitunut, komorbidi ADHD, neurokognitiiviset erityisvaikeudet ja samanaikaiset psykiatriset häiriöt
- lasten ja nuorten neuropsykiatristen potilaiden hoitolinjaukset
- hoitomuodot avohoidossa ja osastolla
Ks. tarkemmin hoitoketjukohtainen tarjonta s. 42

Nuoren itsetuhoisen käyttäytymisen arviointi ja hoito
Ketjulähettijakson sisältö fokusoidaan nuoren itsetuhoisen käyttäytymisen vakavuuden arvioimiseen ja itsetuhoisen käyttäytymisen hoitokeinoihin. Jakso on suunnattu erityisesti nuorten mielenterveystyötä tekeville ja lastensuojelussa toimiville.
Jakso jakaantuu sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalle että osastolle NPS1. Lastensuojelulaitoksessa
toimiville vastaava jakso räätälöidään osastoille NPS1 ja EVA.
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Toimialue 6
Kehitysvammahuolto
Tays Kehitysvammahuollon palveluilla täydennämme kuntien peruspalveluita. Tuotamme erityisen
tuen tarpeessa oleville henkilöille ja heidän perheilleen kehitysvammapoliklinikan sekä tukikeskuksen palveluita.
Kehitysvammapoliklinikan palvelut sisältävät käyntejä poliklinikalla, aluevastaanotoilla tai asiakkaan arjen ympäristöissä sekä puhelinkonsultaatioita. Tukikeskus tarjoaa tutkimus-, kuntoutus- ja
tukijaksoja sekä kriisihoitoa. Lisäksi järjestämme kehitysvammaisten henkilöiden tahdosta riippumatonta hoitoa.
Kuntien palveluiden tueksi tarjoamme asiakkaan arjen tueksi jalkautuvia palveluita, konsultointia,
koulutusta sekä kehittämistoimintaa.
KEHITYSVAMMAHUOLLON TUKIKESKUS
Tays Kehitysvammahuollon tukikeskus tarjoaa vaativia erityishuollon palveluita, jotka täydentävät
kuntien peruspalveluita ja tukevat kehitysvammaisen henkilön arjessa selviytymistä. Tukikeskuksen
kuntoutusjaksojen lisäksi tarjoamme arjen tueksi jalkautuvia palveluita ja tehostetun tuen jaksoja
asiakkaan omaan toimintaympäristöön.
Kuntoutuksessa painottuvat asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus. Palvelulupauksemme mukaisesti asiakas on oman elämänsä päämies ja hoitaja osaava kumppani
Psykososiaalinen kuntoutusyksikkö
Tarjoamme määräaikaista kuntoutusta tai kriisihoitoa kehitysvammaisille henkilöille, joilla on käyttäytymisen säätelyn haasteita, mielenterveysongelmia tai erilaisia arjessa selviytymisen haasteita.
Yksikkö tarjoaa myös tahdosta riippumatonta hoitoa rikoksesta tuomitsematta jätetyille ja THL:n
hoitoon määräämille henkilöille tai kehitysvammalain mukaisen tahdon vastaisen hoidon tarpeessa
oleville.
Osastolla tehtävä kuntoutustyö on moniammatillista. Asiakkaan taidot ovat kuntoutuksen keskiössä
ja niitä harjoitellaan yhdessä henkilökunnan kanssa.
Monipuoliset työtoiminnat tukevat sosiaalisten taitojen sekä työelämän pelinsääntöjen harjoittelua.
Asiakkaan vahvuuksia korostetaan ja häntä ohjataan mahdollisimman itsenäiseksi ja omatoimiseksi
niin, että hän kykenee tekemään päätöksiä ja osallistumaan päätöksentekoon itselleen tärkeissä asioissa.
Voit oppia:









Kehitysvammapsykiatrian erityispiirteitä
Kompetenssivalmennusta
Yksilö- ja ryhmätyömenetelmiä: ART-(Aggression replacement training),
omahoitajakeskustelut
Kriisityötä
Itsemääräämisoikeuslakiin liittyvät asiat
Tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon liittyviä käytänteitä
Haastavasti käyttäytyvän henkilön kohtaamiseen liittyviä periaatteita (validaatio, deeskalaatio)
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 Kuntoutuksen ohjausta

Autismikuntoutusyksikkö
Tarjoamme autismikuntoutusyksikössä kuntoutusta ja hoitoa aikuisille kehitysvammaisille, joilla on
autismin kirjon oireyhtymä, Asperger, ADHD tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve.
Yksikön toiminta painottuu määräaikaiseen kuntoutukseen, lyhytaikaisiin tutkimus- ja hoitojaksoihin sekä kriisihoitoon. Kuntoutus on autismikuntoutuksen periaatteiden mukaista. Jokaisen asiakkaan kohdalla kuntoutusjakson pituus ja sisältö rakennetaan hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Kuntoutusta suunnittelee ja toteuttaa moniammatillinen työryhmä yhdessä hoitohenkilöstön
kanssa.
Voit oppia:

 Autistisen asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevä monipuolinen kuntoutus
 Puhetta tukevien kommunikointimenetelmien käyttö
 Autistisen asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
 Haasteellisten tilanteiden hoidollinen hallinta
 Kriisityö

Nuorten kuntoutusyksikkö
Tarjoamme kuntoutusta alle 18-vuotiaille asiakkaille, joilla on mielenterveyden tai tunne-elämän
hallinnan vaikeuksia sekä haastavaa käytöstä, autismin kirjon oireyhtymä, Aspergerin syndrooma
tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve.
Arvioimme asiakkaan kokonaistilannetta erilaisin tutkimuksiin perustuen moniammatillisessa työryhmässä. Teemme lääkitysmuutoksia ja seuraamme niiden vaikutusta. Toteuttamamme kuntoutus
on tavoitteellista ja määräaikaista tukien asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä kotona selviytymistä.
Kuntoutusjakson tavoitteet ja pituus suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan, hänen perheensä
ja muiden yhteistyötahojen kanssa asiakkaan tarpeiden mukaan.
Kommunikaatiokeinojen löytäminen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja lisääminen näkyvät vahvasti arjessa. Yksikön toiminnassa korostuu perheiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä verkostotyöskentely muiden yhteistyötahojen kanssa.
Voit oppia:







Kehitysvammaisen nuoren kohtaaminen ja vuorovaikutus
Perhehoitotyö
Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät: tukiviittomat, pictokuvat
Kompetenssivalmennus
Autistisen nuoren kuntoutus
Haasteellisten tilanteiden hoidollinen hallinta

Lasten kuntoutusyksikkö
Tarjoamme lasten kuntoutusyksikössä hoitoa ja kuntoutusta kehitysvammaisille, alle 18-vuotiaille
lapsille.
Kuntoutus- tai hoitojakson pituus määritellään yksilöllisesti asiakkaan ja perheen tarpeiden mukaan.
Jakso sisältää asiakkaan kokonaistilan arviointia, erilaisia tutkimuksia, lääkemuutosten seurantaa,
somaattisten sairauksien hoitoa ja jatkokuntoutusta sekä perheiden tukemista.
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Asiakkaamme tarvitsevat runsaasti erilaisia liikkumiseen ja kommunikointiin liittyviä apuvälineitä
arjessa suoriutumisen tueksi, ja tässä moniammatillinen työryhmämme on tiiviisti mukana. Muun
muassa fysioterapiapalveluja käytetään paljon.
Voit oppia:








Vaikeavammaisen lapsen kohtaaminen ja nonverbaalisen viestinnän tulkitseminen
Puhetta tukevien tai kommunikaatiota korvaavien keinojen käyttäminen (kosketus, tukiviittomat, kuvat, kommunikaattorit, passit)
Perhehoitotyö
Erilaisten apuvälineiden käyttö
Gastrostooma, ravitsemuksen toteuttaminen, avanteen hoitoon liittyvät asiat
Tracheostomia, valvonta, tarkkailu, avanteen hoito, lisähapsen käyttö, hapetuksen seuranta
Erilaisten hoitoon liittyvien laitteiden käyttö: imu, spiira, saturaatiomittari, happirikastin, pullohappi, ruokapumppu, hengityskone

Tutkimusyksikkö
Tutkimusyksikköön tullaan lyhytaikaiselle tutkimus- ja kuntoutusjaksolle, jonka tavoitteena on kehitysvammaisen asiakkaan arjessa selviytymisen tukeminen.
Asiakkaat ovat yli 18-vuotiaita kehitysvammaisia henkilöitä, joiden haasteena voivat olla somaattiset, psyykkiset tai sosiaaliset vaikeudet. Jakson aikana selvitellään asiakkaan tilannetta ja voidaan
toteuttaa esimerkiksi lääkemuutoksia.
Toteutamme asiakkaalle tehdyn kuntoutussuunnitelman mukaisesti tavoitteellista kuntoutusta moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä tukikeskuksen asiantuntijapalveluiden henkilökunnan kanssa. Yhteistyö asiakkaan kotikunnan vammaispalvelujen, kotien ja eri asumispalveluyksiköiden kanssa on tiivistä.
Voit oppia:









erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten asiakkaiden kohtaaminen ja toiminta
haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus
erilaisia kuntoutusmenetelmiä
oiva vuorovaikutustaitoja
moniammatillista kuntouttavaa hoitotyötä
itsemääräämisoikeusasioita
rakenteista kirjaamista hoitotyössä, FinnCC
tilapäisjaksolla olevan asiakkaan kuntoutusprosessi

Toiminnallinen kuntoutus
Tukikeskuksen toiminnallinen kuntoutus tarjoaa asiakkaille yksilöllistä, tavoitteellista päiväaikaista
toimintaa heidän kuntoutussuunnitelmassaan laadittujen tavoitteiden toteutumiseksi. Toiminnallinen
kuntoutus on joko yksilö-, pari- tai ryhmätoimintaa.
Toiminnallisen kuntoutuksen tarkoitus on antaa asiakkaalle valmiuksia selviytyä mahdollisimman
hyvin päivittäisissä toiminnoissaan ja hänelle tärkeissä asioissa myös omassa asuin- ja toimintaympäristössään. Tavoitteisiin pyritään esimerkiksi vuorovaikutuksellisuuden sekä toiminnallisten ja
luovien menetelmien avulla.
Voit oppia:




Yksilö- ja ryhmätyömenetelmiä
Fysioakustiset menetelmät asiakkaan kuntoutuksessa
Aistitoimintojen harjoittaminen eri menetelmin
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Interaktiivinen kuntoutus

ERITYISHUOLLON ASIANTUNTIJAPALVELUT
Kehitysvammapoliklinikka
Annamme tietoa kehitysvammaisuudesta, tuemme kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä ja
teemme tarvittavia tutkimuksia kuntoutuksen suunnittelemiseksi. Moniammatillinen työryhmämme
palvelee kotona ja asumisyksiköissä asuvia kehitysvammaisia henkilöitä.
Työssämme painottuvat kehitysvammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset varhaislapsuudessa ja
elämän eri siirtymävaiheissa. Muita painopistealueitamme ovat muun muassa moni- ja vaikeavammaisten kuntoutuksen suunnittelu, käytös- ja mielenterveysongelmien selvittely, ikääntymiseen liittyvät erityiskysymykset, autististen kehitysvammaisten asukkaiden kuntoutuksen suunnittelu sekä
koulutus ja konsultaatio.
Työmuotojamme ovat asiakkaiden käynnit poliklinikalla sekä poliklinikan työntekijöiden käynnit
asiakkaiden toimintaympäristöissä. Ohjaamme asiakkaita ja heidän lähihenkilöitään ja teemme tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten päiväkodit, koulut ja kehitysvammaisten palveluyksiköt.
Yhteistyö Pitkäniemessä sijaitsevan tukikeskuksen kanssa on säännöllistä ja jatkuvaa.
Erityisasiantuntijoitamme ovat erikoislääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, autismikuntoutusohjaaja, asiantuntijahoitaja, puhevammaisten tulkki ja
seksuaaliterapeutti. Lisäksi on mahdollisuus saada ravitsemusterapeutin ja psykiatrin palveluja.
Voit oppia:







Kehitysvammaisuus ja kehitysvammaisen kohtaaminen
Eri kehitysvammaoireyhtymät
Eri ikäisten kehitysvammaisten kuntoutuksen suunnittelu
Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
Tutkimusten ja arviointien tekeminen
Moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä työskentely

Tukikeskuksen asiantuntijapalvelut
Asiantuntijapalvelujen henkilöstö on erityisosaamisellaan mukana Tays Kehitysvammahuollon tukikeskuksen asiakkaiden kuntoutuksessa. Jokainen asiantuntija toimii moniammatillisessa työryhmässä, joka yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa suunnittelee asiakkaan tarpeista lähtevät
tavoitteet kuntoutusjaksolle.
Tukikeskuksen asiantuntijapalveluiden henkilöstöön kuuluu eri ammattiryhmien edustajia, joiden
erityisosaamista hyödynnetään tukikeskuksen asiakkaiden kuntoutuksessa. Yksilöllisen kuntoutussuunnitelman tavoitteita arvioidaan määrävälein. Asiakkaan toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamisessa ja ylläpitämisessä korostetaan kuntouttavaa työotetta. Osastojaksojen lisäksi laajentuvana
työmuotona ovat myös avohuoltoon annettavat palvelut, kuten tapaamiset asiakkaan kotona tai
muussa asuin- ja toimintaympäristössä.
Asiantuntijoitamme ovat asiantuntijahoitaja, fysioterapeutti , erikoislääkäri, psykiatri, musiikkiterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, seksuaaliterapeutti ja
toimintaterapeutti.
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Voit oppia:
Fysioterapeutti
 Lasten ja aikuisten neurologinen fysioterapia

Yksilö- ja ryhmäterapiat

Apuvälineprosessi

Ortoosit ja lastat

Psykofyysinen fysioterapia

NDT-Bobath
Puheterapeutti
 Asiakkaan haastava käyttäytyminen
 Haastavaan käyttäytymiseen vaikuttaminen viestien ymmärtämistä ja ilmaisua kehittämällä
(voimauttava vuorovaikutus, aloitteellisuus, kohdentaminen, sinnikkyys, kieltäytyminen,
odottaminen)
 Aikuisen kehitysvammaisen vuorovaikutuksen kartoitus
Psykologi
 Tutustua psykologin työhön kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä
 Tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arviointi
 Eri tutkimusmenetelmät psykologin työssä
Seksuaaliterapeutti
 Seksuaaliterveyden edistäminen kehitysvammahuollossa
 Asiakkaan seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden kohtaaminen
 Puhetta tukevat menetelmät seksuaali-, tunne- ja turvataitokasvatuksessa sekä seksuaalineuvonnassa ja -terapiassa
Asiantuntijahoitaja
 Neuropsykiatrinen valmentaminen (NEPSY)
 ART yksilö- ja ryhmäohjaus
 Elvytysvastuuhoitaja/ -kouluttaja ETK
 Hoitotyön etiikkayhdyshenkilö
Musiikkiterapeutti
 Yksilö ja ryhmäterapiat
 Fysioakustisten menetelmien hyödyntäminen kuntoutuksessa
 Kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutussuunnitelmat
Erikoislääkäri
 Kehitysvammaisuuden vaikeusaste
 Kehitysvammaisuuteen liittyvät lisäsairaudet
 Neuropsykiatrinen ja muu lääkehoito
 Lääkärinlausunnot kuntoutusta, erityiskorvattavuutta ja edunvalvojan määräämistä varten
 Lääkärin kannanottoa vaativat, kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta rajoittavat toimenpiteet
 Asiantuntijalausunnot tahdosta riippumattomasta hoidosta
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Toimialue 7
Acuta, erikoissairaanhoito
Sisätaudit
Sisätautisen ja kardiologisen päivystyspotilaan tutkiminen ja hoito
Neuroalat ja kuntoutus
Neurologisen päivystyspotilaan tutkiminen ja hoito
TULES
Ortopedisen päivystyspotilaan tutkiminen ja hoito
Gastroenterologia
Kirurgisen gastroenterologian alaan kuuluvan päivystyspotilaan tutkiminen ja hoito
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Toimialue 8 Tays Hatanpää
Tays Hatanpään tarjonta täsmentyy myöhemmin
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Kuvantamiskeskus
Radiologian vastuualue
Tays radiologia sisältäen:
K-röntgen (sisältää S-röntgenin ja A-röntgenin)
R-röntgen
Valkeakosken röntgen
Sastamalan röntgen
Hatanpään röntgen
Angio- ja toimenpideradiologia
- Kolme kuvaushuonetta K-röntgenissä
Magneettikuvaukset
- 4 kuvaushuonetta (2 K-röntgenissä, 2 R-röntgenissä sekä rekkamagneetti)
Mammografiakuvaukset
- 1 kuvaushuone R-röntgenissä
Natiivikuvantaminen
- Kaikissa vastuualueen toimipisteissä
Suun ja leuan alueen kuvantaminen
- 1 kuvaushuone Coxassa (S-röntgen)
Tietokonetomografiakuvaukset
- 3 kuvaushuonetta (2 K-röntgenissä ja 1 A-röntgenissä), 1 kuvaushuone (PET-CT) R-röntgenissä,
1 kuvaushuone Valkeakosken röntgenosastolla
Ultraäänikuvaukset
- Kaikissa vastuualueen toimipisteissä
Tutustumisviikon ohjelma terveyskeskuksessa työskentelevälle röntgenhoitajalle sisältää
- Tays radiologiassa 4 päivää tutustumista ja tietojen päivittämistä ja 1 päivää tutustumista vaihtoehtoisesti sovittuun toiseen / toisiin kuvantamisen alueisiin.
Valkeakosken ja Vammalan röntgenosastoilla voi viikon aikana tutustua ja päivittää tietojaan koko
yksikön toimintaan.

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualue
Kliininen fysiologia
Kantatalo, K-siipi, 2.krs
Kliinisellä fysiologialla tehdään mm. erilaisia sydäntutkimuksia, rasituskokeita, hengitysfysiologiset tutkimuksia, ruuansulatuskanavan tutkimuksia.
Tarjoamme perusterveydenhuollossa työskenteleville sairaanhoitajille, bioanalyytikoille ja laboratoriohoitajille mahdollisuutta tutustua seuraaviin kliinisen fysiologian tutkimuksiin:
- Virtaustilavuusspirometria
- kliininen rasituskoe
- ekg:n pitkäaikaisrekisteröinti
- lasten astmatutkimukset
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Isotooppilääketieteen yksikkö
Tays isotooppilaboratorio (KIL) kantatalossa, K-siipi
K-kantatalo KIL: Perinteiset isotooppitutkimukset ja luuntiheysmittaukset
PET-TT –tutkimukset tehdään R-talon röntgenissä
Radiofarmasialaboratorio l. "kuumalaboratorio" -toiminta
Gammakameratutkimukset
- kantatalon KIL:llä 3 dual-head gammakameraa
In vitro –tutkimukset
Isotooppihoidot
Luuntiheysmittaukset
PET-TT -tutkimukset
- R-röntgenissä 1 PET-TT-kamera, PET-TT-tutkimuksia 2 pv/vko
Terveyskeskuksessa työskentelevälle röntgenhoitajalle tarjoutuu mahdollisuus tutustua esim. luuntiheysmittauksiin ja seuraaviin isotooppitutkimuksiin: aivoreseptorien gammakuvaus, luuston gk,
munuaistoiminnan gk, sydänlihaksen verenkierron gk sekä PET-TT -tutkimukset.

Kliinisen neurofysiologian vastuualue
Unilaboratorio
Unilaboratoriossa tehdään unitutkimuksia lääkärin lähetteellä.
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Tays sydänsairaala
Sydänsairaala, N-rakennus, Ensitie 4
Huonoja ajankohtia vko 1, vko 9, pääsiäinen, kesäaika, vko 42 ja viikot 51 ja 52.
Kardiologian poliklinikka
Sydänsairaala, 1 krs
- aikuisiän sydänsairauksiin liittyvät erikoispoliklinikat
¤ arytmiapkl ( rytmihäiriöt)
¤ asd- pkl
¤ chf- pkl (sydämen vajaatoiminta)
¤ gen.pkl (geneettiset eli perinnölliset sydänsairaudet)
¤ guch- pkl (synnynnäiset sydänsairaudet)
¤ Holter- toiminta (GE, Darwin, Faros, Zenicor, Customed)
¤ kirurgian pkl
¤ läppäpkl
¤ ohjauspkl
¤ Pah- pkl (pulmonaalihypertensio)
¤ seksuaalineuvojan pkl
¤ siirtopkl (sydänsiirtopotilaiden poliklinikka)
¤ Syd- pkl (sydänsairauksien peruspkl (kardiologia))
¤ tahdistinpkl (niin lääkärivetoinen kuin hoitajavetoinen tahdistinpkl- toiminta, etälähetykset)
Kardiologiset toimenpiteet
Sydänsairaala 2. krs
- toimenpidesalit
¤ elektrofysiologinen sali 1, jossa on magneetit
¤ elektrofysiologinen sali 2
¤ tahdistinsali 3
¤ angiosali 4
¤ hybridisali 5
 erikois- ja päivystystoimenpiteet
-

päiväosasto
¤ 24-paikkainen, auki maanantaista lauantaihin
¤ hoidetaan kardiologisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin tulevien potilaiden sekä esivalmistelut
että jälkihoito. Osa potilaista kotiutuu jo toimenpidepäivänä, mutta osa tarvitsee valvontatasoista
hoitoa seuraavaan aamuun.

Sydänvalvonta
¤ 12-paikkainen, akuutisti sairastuneille valvontahoitoa vaativille sydänpotilaille
Sydänvuodeosasto 2
¤ 25-paikkainen, akuutisti sairastuneiden sydänpotilaiden vuodeosasto, jossa mahdollisuus telemetria-seurantaan
Sydänvuodeosasto 3
Sydänsairaala 3. krs
¤ 26-paikkainen sydän- ja rintaelinkirurgisesti hoidettujen potilaiden vuodeosasto, muutama paikka myös kardiologisille potilaille, telemetriaseuranta
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Sydän- ja verenkiertoelimistön sekä hengityselimistön toimintaa tukevan fysioterapian toteuttaminen eri potilasryhmille
Kuntoutus
Fysioterapiapalvelut
Kardiologisen potilaan fysioterapia
- sydänvalvonta
- sydänvuodeosasto 2
¤ turvallisen ja arjen toimintoihin kannustavan sekä sydänterveyttä ja toimintakykyä edistävän liikunnan ohjaus
¤ tyypillisimmät potilasryhmät: akuutti sepelvaltimotautikohtauspotilas, kardiomyopatiapotilas,
vajaatoimintapotilas, tahdistinpotilas, rytmihäiriöpotilas
Sydänkirurgisen potilaan fysioterapia
- sydänvuodeosasto 3
- sydänteho-osasto
¤ pre- ja postoperatiivinen ohjaus ja neuvonta
¤ tyypillisimmät potilasryhmät: läppä-, ohitus- ja aortankorjausleikkauspotilaat
Yleisthorax-kirurgisen potilaan fysioterapia
- sydänvuodeosasto 3
- (sydänteho-osasto)
¤ tyypillisimmät potilasryhmät: keuhkoleikkauspotilas, pneumo- ja hemothorax- potilas, sarjakylkilumurtumapotilas, TOS- leikkauspotilas ja rintakehänkorjausleikkauspotilas
Polikliinisen potilaan fysioterapia
- Turvallisen ja arjen toimintoihin kannustavan sekä sydänterveyttä ja toimintakykyä edistävän
liikunnan ohjaus
- Tyypillisimmät potilasryhmät: sepelvaltimotautipotilas, kardiomyopatiapotilas, vajaatoimintapotilas, sarkoidoosipotilas, keuhkovaltimotautipotilas, MitraClip- toimenpiteeseen tulevat potilaat sydän- ja rintaelinkirurgiset potilaat pre- ja postoperatiivisesti sekä TOS-potilaat
Kuntoutusohjauspalvelut
- Sydänkuntoutuksen tarkoituksena on sairastuneen henkilön ja hänen läheistensä tiedon ja tuen
saannin järjestäminen sairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa.
- Kuntoutussuunnittelijoiden tehtävänä on arvioida kuntoutuksen tarvetta ja suunnitella kuntoutus
yksilöllisesti potilaan ja hänen läheisensä tarpeista lähtien.
- Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn säilyminen tai palautuminen niin, että paluu
arkeen ja elinympäristöön helpottuu.
- Sydänsairaalassa toimivan kuntoutustyöryhmän tehtävänä on kehittää ja toteuttaa aikuisten sydänpotilaiden kuntoutusta hoitoketjun eri vaiheissa sekä järjestää vuosittain alueellista koulutusta hoito- ja kuntoutuspolun varrella työskenteleville asiantuntijoille.
Lääkärit:
- akuutin sepelvaltimokohtauksen saaneen potilaan akuuttihoito
- henkeä uhkaavien rytmihäiriöiden hoito
- vaikean vajaatoiminnan akuuttihoito
- läppävikojen seuranta ja hoito
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Hoitajat:
- sydänpotilaan hoitotyö
- sydänpotilaan hoidonohjaus
a) akuutin sydäntapahtuman hoitoketju
b) polikliininen potilasohjaus, erityisesti ravitsemusohjaus ajan tasalle
c) kardiomyopatiapotilaan hoidon seuranta ja potilasohjaus
d) vajaatoimintapotilaan hoidon seuranta ja omahoidon tukeminen
c) tahdistinpotilaitten hoidon seuranta
d) rytmihäiriöpotilaan hoito, hoidon seuranta ja omahoidon tukeminen
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Tekonivelsairaala Coxa
Viikkojen varaukset viimeistään kaksi kuukautta ennen jakson alkua.
Lääkärit:
Kaikkiin toimipisteisiin voi tutustua. Pth:n lääkäri voi saada eniten hyötyä poliklinikan työstä, valvomotyöstä (oppii näkemään post-operatiivista työtä, kivun hallintaa jne), vuodeosastotyöstä, rtgmeetingeistä (joka aamu), vuodeosastotyöskentelystä ja myös jälkitarkastukset ovat antoisia ja opettavaisia.
- hoitopäätöksen periaatteet
- hoitomenetelmän valintaperiaatteet
- kiireellisyyden arviointi
- rtg-kuvien arviointi
- leikkauksen suunnitteluperiaatteet
- kivun hoito valvomossa ja vuodeosastolla
- post-operatiivisen jakson toteuttaminen vuodeosastolla
- infektioiden hoito (jos niitä osuu vierailujaksolle) jne.
Hoitajat ja fysioterapeutit:
Hoitoketjumallin Coxan hoitotyön osuus. Mahdollisuus tutustua hoitotyöhön poliklinikalla, vuodeosastolla tai fysioterapiassa. Hoitohenkilökunnasta Coxaan ovat tervetulleita kaikki tekonivelpotilaita työssään hoitavat hoitajat ja fysioterapeutit.
Coxassa on mahdollisuus tutustua tekonivelpotilaan hoitopolun Coxassa tapahtuvien osuuksien hoitotyöhön ja fysioterapiaan, jotka koostuvat seuraavista alueista:
- tekonivelpotilaan ohjaus ja neuvonta ennen leikkausta poliklinikalla
- tekonivelpotilaan postoperatiivinen hoitotyö ja fysioterapia, neuvonta ja ohjaus vuodeosastolla
- tekonivelpotilaan kivunhoito
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Tays Valkeakoski
Lääkärit:
Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus erilaisten sairauksien hoitopolun seuraamista ja polun kulkua
peruserikoissairaanhoidossa eri erikoisaloilla.
Sisätaudit
Sydänpotilaan hoito
- akuutin rintakivun takia hoitoon otetun potilaan seuranta (MIDA)
- sydänvalvonnan toiminnan seuranta
- rintakipupotilaan rasituskokeen seuranta ja jatkohoidon suunnittelu ergon perusteella
- sydämen uä-tutkimukset: indikaatiot, tutkimus ja jatkohoito
Diabeetikon hoito
- verensokerin vuorokausimittaus
- insuliinipumppuhoito
- jalkaongelmat
- diabetespoliklinikan toiminta
Gastronenterologia
- tulehduksellisten suolistosairauksien hoito
- skopiatoiminta diagnostiikassa
Munuaissairaudet
- dialyysipotilaan hoito
- munuaispolin toiminta
Muut poliklinikat
- hematologia
- reumataudit
- endokrinologiset ongelmat
Kirurgia
Urologia
- poliklinikkatoiminta: käsitys urologisen potilaan tutkimuksista peruserikoissairaanhoidossa
Gastrokirurgia
- skopiatoiminnan seuraaminen: indikaatiot toimenpiteille ja jatkohoidon suunnittelu
- leikkaussalissa laparoskooppisten toimenpiteiden seuraaminen
Yleiskirurgia
- alaraajalaskimosairauksien hoitoketjun peruserikoissairaanhoidon osuuden havainnointi
- mahdollisuuksien mukaan kirurgisia pientoimenpiteitä poliklinikalla
- pienmurtumakontrollien seuranta poliklinikalla
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Hoitajat:
Sisätautien hoitotyö
-

DM-potilaan hoito
Endoskopiapotilaan hoito
Sydänpotilaan hoito
Nefrologisen potilaan hoito
Mun. potilaan ja predialyysivaiheen hoito + tutkimukset
Hemodialyysipotilaan hoito

Kirurginen hoitotyö
- Kirurgisen potilaan hoitoketju: perusterveydenhuollon henkilökunta voisi tutustua potilaan hoitopolkuun, ymmärrys leikkausvalmisteluista ja potilaan jatkohoidon vaatimuksista parantuisi
- Polikliininen skopiatoiminta: antaisi valmiuksia ohjata potilaita tutkimuksiin, henkilökunnalla
olisi tietoa, mitä kaikkea toimenpiteitä potilaille voidaan polikliinisesti tehdä
- Prostatapotilaan hoitoketju ja uroterapeutin toiminta: Selkiyttäisi hoidon porrastusta ja ymmärrystä potilaan hoidosta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.
- Lisäksi uroterapeutti voi ohjata ja neuvoa perusterveydenhuollon henkilökuntaa erilaisten katetrien käytössä, katetrointiopetuksessa, rakkolääkehoidon seurannassa ym.
- Ensiapu ja päivystystoiminta
- Avannehoitajan toiminta: tätä kautta tietämys eri avannevalmisteiden käytöstä ja potilasohjauksesta parantuisi
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Tays Sastamala
Somatiikka, avohoidon poliklinikat
Poliklinikat: Polikliinista kirurgisen ja sisätautisen potilaan hoitotyötä ja hoitoprosessia erikoissairaanhoidon ajanvarauspoliklinikoilla; potilaan tutkimista, hoitoa, ohjausta ja neuvontaa sekä hoidon
suunnittelua. Polikliinisiä toimenpiteitä.
Avohoidossa on seuraavat poliklinikat/ lääkärivastaanotot:
Ortopedia
Yleislääkäri
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Urologia
Verisuonikirurgia
Sisätaudit
Endokrinologia
Reumatologia
Dialyysihoito (hemodialyysihoito ma-la 6pp)
Naistentaudit
Lastentaudit
Hoitajavastaanotot ovat seuraaville asiakasryhmille:
Diabetespotilaat
Sydänpotilaat/ vajaatoiminta- ja muut sydänpotilaat
Uniapneapotilaat
IBD-potilaat
Peg- ja avannepotilaat
Valohoitopotilaat
Lääkeinfuusiopotilaat
Satelliittidialyysipotilaat

Gastroenterologian yksikkö (GE-yksikkö)
Gastroenterologia
Gastrokirurgia
Meillä on madollisuus tehdä tähystyksien yhteydessä:
Koepalan otto
Slingaus, polyypit ym. poistot
Argon kaasulla poltto, esim vuotokohdat
Varix ligaatiot, ruokatorveen
Stenttaukset paksusuoleen
Klipsien laitot vuotokohtiin
Dilataatiot
Tähystyksissä on mahdollista käyttää kivunlievitykseen ilokaasua.
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Kuntoutumisosasto 5
Kuntoutuminen:
- Tays keskussairaalasta, Tays Hatanpäältä ja Coxasta toimenpiteen tai trauman jälkeen aktiiviselle
kuntoutumisjaksolle siirtyvien potilaiden hoitoa moniammatillisessa työyksikössä
- aktiivista kuntoutusta, jolla tuotetaan toimintakykyä kotiin
- haavahoitoa, lääke-, neste- ja ravitsemushoitoa
- kirjaamista, hiljaista raportointia
- fysioterapeutin työtä kuntoutumispotilaan hoidossa
- gastroenterologisten potilaiden valmistelua ennen kolonoskopiaa ja jatkoseurantaa toimenpiteen
jälkeen

Sisätaudit/ osastohoito
- laaja-alaista sisätautipotilaan hoitotyötä
- sydänpotilaan tehostettua valvontaa ja vaativaa hoitoa nelipaikkaisessa valvontayksikössä,
- Tays:ssa ohitusleikattujen potilaiden jatkohoitoa
- diabetespotilaan hoitotyötä
- aivoverenkiertopotilaiden hoitotyötä
- hematologisten potilaiden hoitotyötä
- sydämen vajaatoimintapotilaan/sydänpotilaan hoitotyötä sairaanhoitajan toteuttamana vastaanottotoimintana.
- fysioterapeutin työtä sisätautipotilaan hoidossa
Erikoisalapoliklinikka – ja paikallispuudutustoiminta
- erikoisalapoliklinikoilla on laajasti lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoimintaa.
- paikallispuudutustoimenpiteitä tehdään yleiskirurgian, urologian, verisuonikirurgian ja korvatautien poliklinikan vastaanotoilla
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Sairaanhoitopiirin yhtymähallinto
Viikko on tarkoitettu terveyskeskusten johtaville lääkäreille ja johtaville hoitajille. Viikon tutustumisaiheet on ryhmitelty sairaanhoitopiirissä käytössä olevan BSC:n (Balanced Scorecard) näkökulmien mukaan. Jakson aikana ketjulähetti pääsee tutustumaan myös käytännön työhön sairaanhoitopiirin hallinnossa, tutuksi tulevat mm. kokouskäytännöt ja menettelytavat.
Ketjulähettejä otetaan vastaan keväisin 3-4 henkilöä ja syksyisin 3-4 henkilöä. Viikkojen ajankohdat sovitellaan toiveiden mukaisesti.
1. Asiakasnäkökulma
Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy
Terveydenhuollon toiminnan ja talouden mittaaminen
2. Prosessinäkökulma
Terveydenhuollon prosessien kehittäminen
Palvelun laatu
Tietohallinto
3. Henkilöstönäkökulma
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Työyhteisön hyvinvointi
Hoitotyön kehittäminen
Henkilöstön saatavuus
Asiakastyytyväisyys
4. Uudistumisnäkökulma
Johtaminen
Strateginen suunnittelu
Sopimusohjausmenettelyn kehittäminen
Luottamushenkilöhallinto
Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen
Tutkimustoiminta
5. Talousnäkökulma
Taloushallinto
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Hoitoketjukohtainen tarjonta
Toimialue- ja yksikkökohtaisten jaksojen lisäksi tarjoamme mahdollisuuden päästä hoitoketjukohtaiselle (tai palveluketjukohtaisille) ketjulähettijaksolle erikoissairaanhoitoon. Hoitoketjukohtaisten
jaksojen sisältö on suunniteltu siten, että ketjulähetti pääsee tutustumaan hoitoketjuun mahdollisimman kattavasti työyksikkörajat ylittäen. Ketjulähettijaksot tukevat hoitoketjun käyttöönottoa
alueella, lisäävät organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä sekä hoitoketjuun liittyvää tietotaitoa ja asiakkaan koko hoitoprosessin ymmärtämistä. Hoitoketjuihin pääsee tutustumaan tarkemmin sairaanhoitopiirin nettisivujen kautta.

Kroonisen haavan diagnostiikka ja hoito
Tays
Haavapotilaan tutkiminen ja hoidon suunnittelu
- uusien lähetepotilaiden tutkimista ihotautipoliklinikan erikoislääkärin kanssa
Diabeetikon jalkaongelmat
- diabetesjalkatyöryhmän toiminnan seuraamista
Diabeetikon jalkahaavan kevennyshoidot
- jalkaterapeutti sisätautien poliklinikalla
Haavapotilaan verisuonitutkimukset
- verisuonikirurgian poliklinikka
Turvotuksen estohoidon toteutus ja käytännön harjoittelu
- tukisiteet, monikerrossiteet, lääketieteelliset hoitosukat, pumppusaapashoito
- haavahoitajan kanssa ihotautien poliklinikalla
Haavan paikallishoidon periaatteet
- haavahoitajan kanssa ihotautien poliklinikalla tai vuodeosastolla
Haavan paikallishoidon käytännön harjoittelua
- haavanhoitajan kanssa ihotautien poliklinikalla tai osastolla
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Lasten astman ja allergian hoito
maanantai
8 - 9.30
pistossiedätyshoito (Allergiakeskus, 00-kerros)
9.30 – 12
lastenallergologin
vastaanotto
12.30 – 14.45
PRICK-testejä

tiistai
aamupäivä:
- maito / vehnäaltistuksia (Allergiakeskus, 0kerros)
- lasten keuhkojentoimintakokeet IOS, RIOS
ja rasitusspirometria (KLF)

keskiviikko
aamupäivä:
hoitohuone,
atooppisen ihottuman paikallishoito-ohjausta
iltapäivä:
LAS2 vastaanotto
(Allergiakeskus,
0-kerros)

torstai
8 – 10
pistossiedätyshoito (Allergiakeskus, 00-kerros)
10 – 12 ja 12.30 14
lastenallergologin
vastaanotto
vaihtoehtoisesti
LAS2 altistuksia
ja LAS1 12.30 (Allergiakeskus,
0-kerros)

parillisilla viikoil- iltapäivä:
la 14.45 – 15.15
lääkäriopetusta
Maritan huoneessa

perjantai
8 – 9 Allergiakeskuksen
viikkopalaveri /
itseopiskelu (Allergiakeskus, 0kerros)
9 – 11.30 sh
kanssa astmaohjauksia tai vaihtoehtoisesti PRICKtestejä/hoitohuone
12 – 14 LAS2
vastaanotto (Allergiakeskus, 0kerros)
lyhyt loppukeskustelu

Lasten ruoka-allergioiden hoitoketju
maanantai
Aamupäivä:
- LAS1 allergologin vastaanotto
- 10 -12 altistuksia

tiistai
Aamupäivä:
- 8-10 LAS1 altistuksia
- Hoitohuone

keskiviikko
Aamupäivä:
LAS1 altistuksia

torstai
perjantai
Aamupäivä:
Aamupäivä:
9-12
- 8 – 9 AllerRavitsemusteragiakeskuksen
peutin vastaanotto
viikkopalaveri /
itseopiskelu (Allergiakeskus, 0kerros)
- 9 – 11.30 LAS2
sh kanssa
PRICK-testejä

Iltapäivä:
13.30Ravitsemusterapia ryhmäohjaus
tai muuta perehdytystä

Iltapäivä:
Iltapäivä:
Iltapäivä:
LAS1 allergiavas- LAS1 ruokasiedä- LAS2 (Allertaanotto
tys
giakeskus, 0kerros)

Iltapäivä:
- 12 – 14 LAS2
vastaanotto
- LAS1 lyhyt loppukeskustelu
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Siedätyshoito
Suositeltavin ketjulähettijakson ajankohta on syys-tammikuu.
1. Allergista nuhaa sairastavan lähetepotilaan tutkiminen, hoitolinjaukset ja kontrollit.
2. Allerginen nuha – siedätyshoidon arvio, ensikäynti lääkärillä ja ensikäynti hoitajalla.
3. Siedätyshoito potilaan vuosikontrollit.
4. Siedätyshoidon valinta – siedätettävät aineet, pistossiedätyshoito versus kielenalus siedätyshoito.
5. Allergiatestit – mahdollisuuksien mukaan PRICK testauksen seuranta, tulkinta ja tekeminen.
Verikokeiden tulkinta.
6. Pistossiedätyshoito käytännössä – hoitajan näkökulma (pistäminen, seuranta, annos valinta
ja sivuvaikutusten hoitaminen)
7. Siedätyshoidon käytännön harjoittelu mahdollisuuksien mukaan
8. Ensiapuvalmius siedätyshoitopaikassa

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoitoketju
Sydänsairaala, Ensitie 4
Tavoitteena
- tutustua sydämen vajaatoimintapoliklinikan toimintaan
- saada lisäkoulutusta sydämen vajaatoimintapotilaan hoidosta poliklinikalla ja osastolla
- käydä seuraamassa osastolla potilaan saamaa ohjausta
- tutustua sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoketjuun käytännössä ja saada valmiuksia toimia
omassa työyksikössä sen mukaisesti

Opioidiriippuvaisten korvausoidon hoitoketju
Ketjulähettijakso sisältää tutustumista päihdepsykiatrian poliklinikalle ja osastolle APS5. Jakson
sisältö ja aikataulu räätälöidään tapauskohtaisesti.

Kroonisen suolistotulehdus (IBD) potilaan diagnostiikka ja hoito
Valkeakosken aluesairaalassa:
- Kroonisen läheteripulipotilaan tutkiminen ja hoidon suunnittelu
- uusien lähetteiden ohjelmointi
- Tähystystutkimusten seuraaminen
- Tuoreen IBD-potilaan ensikäynti lääkärillä
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Tuoreen IBD-potilaan ensikäynti hoitajalla
IBD-seurantapotilaiden vastaanottokäynti
Ravitsemusterapeutin osuus IBD-potilaan hoidossa
Aktivoituneen IBD-taudin hoito vuodeosastolla

Tays:ssa (keskiviikko):
- Vaikean IBD-potilaan hoito
- gastrokirurgin osuus
- avannehoitajan osuus

Kouluikäisen lapsen ja nuoren (6-17 v) tarkkaavuus-yliaktiivisuushäiriön
hoitoketju
Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen hoito
Kantasairaala (LPS), Itsenäisyydenkatu (PNPS), Pitkäniemi (EVA)
Ketjulähettijaksolla perehdytään lasten ja nuorten neuropsykiatriaan, jonka osana on tarkkaavuusyliaktiivisuusproblematiikka. Tutustutaan lasten ja nuorten neuropsykiatriseen diagnostiikkaan,
hoitosuunnitelmaan, psykososiaalisiin hoitomuotoihin ja lääkehoitoon sekä aggressiivisen käyttäytymisen hallitsemiseen struktuurien, käyttäytymisanalyysin ja palkitsemisen avulla.
Ma ja ti: nuorisopsykiatrian pkl, neuropsykiatrinen työryhmä
- nuoruusikäisen neuropsykiatrinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu, avohoidon hoitovaihtoehdot
- hoitoneuvottelu, verkostotapaaminen, eri ammattiryhmien vastaanotot
Ke ja to: lastenpsykiatrian pkl ja päiväosasto
- lapsuusikäisen neuropsykiatrinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu ja hoito erikoissairaanhoidossa
- hoitoneuvottelu, verkostotapaaminen, eri ammattiryhmien vastaanotot
Pe: Erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten tutkimus- ja hoitoyksikkö (EVA)
- struktuurit ongelmakäyttäytymisen hallinnan keinona, käyttäytymisanalyysi, positiivisen käyttäytymisen palkitseminen

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju
Lasten mielenterveystyön palveluverkkoon liittyvä ketjulähettijakso sopii täydennyskoulutukseksi
kaikille lapsiperheiden kanssa työskenteleville, lasten mielenterveystyön ammattilaisille niin terveydenhuollossa, oppilashuollossa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa kuin sosiaalitoimessakin. Toteutetaan TAYS lastenpsykiatrian vastuualueella yksilöllisesti räätälöiden.
Jakson aikana ketjulähetti:
- Perehtyy lasten mielenterveystyön monialaisen ja moniammatillisen palveluverkoston palvelutarjontaan, menetelmiin sekä työskentelyperiaatteisiin.
- Perehtyy lastenpsykiatrisen tutkimuksen indikaatioihin
- Perehtyy lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitoprosesseihin:
 Lapsen ja perheen tutkiminen
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 Diagnostiikka lastenpsykiatriassa
 Integratiivisuus lastenpsykiatriassa
 Hoitomuodot lastenpsykiatriassa
 Sairaalakoulun toiminta osana tutkimusta ja/tai hoitoa
 Psykiatrinen lähestymistapa perhetyöskentelyyn, verkostotyöskentelyyn
 Moniammatillinen tiimityö, moniammatillinen verkostotyö
 Yhteistyöverkostot
Perehtyy jatkohoito- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen yhteistyöverkostossa.

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketjun mukaisen ketjulähettijakson viikko-ohjelma
(toimintayksiköihin tutustumisen järjestys saattaa vaihdella):
maanantai
Aamupäivä:
Lastenpsykiatrian
tutkimus- ja hoitoprosessien esittely

tiistai
Aamupäivä:
Lähetetyöskentely
ja asiakaspalvelun
toiminta

keskiviikko
Aamupäivä:
Tutustuminen
esim. lasten säätelyhäiriöpsykiatrian yksikköön

torstai
Aamupäivä:
Tutustuminen
esim. perhe- ja
pikkulapsipsykiatrian yksikköön

perjantai
Aamupäivä:
Sairaalakoulu
”Lastenpsykiatria
osana palveluverkostoa”

Iltapäivä:
Perehtyy lasten
mielenterveystyön palveluverkkoon

Iltapäivä:
Tutustuminen
toimintayksikköön esim. lasten
traumapsykiatrian
yksikköön

Iltapäivä:
Tutustuminen
esim. lasten neuropsykiatrian yksikköön

Iltapäivä:
Tutustuminen
esim. lastenpsykiatrian asiantuntijapalveluiden
yksikköön

Iltapäivä:
Loppukeskustelu,
yhteenveto ja palaute

Keuhkoahtaumatautipotilaan (COPD) hoitoketju
TAYS/ COPD-potilaan diagnostiikka, hoito ja seuranta. Ketjulähettäjä ei oteta vastaan kesä- ja heinäkuussa. Ketjulähettitoiminta: koskee pääosin keuhkopoliklinikkaa (PKS)
1. COPD sairautena
2. diagnostiset tutkimukset
 spirometria bronkodilataatiokokeella (KLF)
 diffuusiokapasiteettimittaus (KLF)
 PEF -seurannan toteutus
i. diagnostinen seuranta
ii. hoito/lääkevasteseuranta
 radiologinen kuvantaminen
3. tupakasta vieroitus
 PSHP:n tupakastavieroitusmalli
4. lääkehoito
 erilaiset lääkeinhalaattorit ja niiden oikea käyttö
 tilajatkeiden käyttö
 nebulisaattorien käyttö
5. pitkäaikaisen hengitysvajauksen hoito ja seuranta (happirikastin ja/tai 2-PV)
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mahdollisuus tutustua hengitysvajauspoliklinikan toimintaan, joko hoitajavetoisella
vastaanotolla ja / tai lääkärivastaanotolla
 happirikastin
i. hoitoindikaatiot
ii. rikastimen käyttöohjaus
iii. lisätarvikkeet (mm. happiviikset)
 kannettavat hapenantolaitteet
i. käyttöindikaatiot
ii. vaihtoehdot
iii. käyttöohjaus
iv. kustannukset, reseptit ja KELA-korvaussysteemi
 kaksoispaineventilaattorihoito (2-PV)
i. laitteet ja maskit
6. fysioterapia
 hengitys- ja yskimistekniikat
 limantyhjennysmenetelmät:
i. PEP- menetelmän ohjaus
 liikuntaohjaus
 omaehtoinen liikunta
 suorituskykyarviot:
i. 6 minuutin kävelytesti
7. ravitsemus
 ravitsemustilan kartoitus
i. NRS 2002-kyselylomakkeen käyttö
 ravitsemusohjaus
8. sosiaalisen tilanteen arviointi
 tarvittaessa osana työkyvyn arviointia
 sosiaalietuuksien ja palveluiden tarpeen arviointi ja ohjaus, esim:
i. sairauskulukorvaukset (lääkkeiden erityiskorvattavuus, matkakorvaukset,
vuotuiset omavastuut)
ii. vammaisetuudet (aikuisen vammaistuki, eläkkeensaajan hoitotuki)
iii. kuljetuspalvelut, vammaisen pysäköintilupa
iv. kotihoidon palvelut, omaishoidontuki
v. verotus
9. kuntoutus
 apuvälineet
i. hengitysapuvälineet
ii. liikkumisen apuvälineet
 tarvittaessa yksilöllinen kuntoutussuunnitelma
 kuntoutuskurssit
 avopuolen kuntoutusryhmiin ohjaaminen
 vertaistuki/potilasjärjestöt
 tarvittaessa kuntoutusohjaajan kotikäynnit
 asunnonmuutostyöt
i. ensisijaisesti kartoitus kotikunnasta käsin
10. seuranta
 hoidonporrastuksen pääperiaatteet
11. saattohoito
 ajoissa paneutuminen
 eri vaihtoehtojen kartoitus
i. koti
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ii. tk:n vuodeosasto
iii. Pirkanmaan hoitokoti
iv. muu
kirjaaminen saattohoidon alkamisesta tai palliatiiviseen hoitoon siirtymisestä
hoitolinjausten ja -ohjeiden tiedoksi saattaminen PTH:oon

Tyypin 1 diabetespotilaan hoitoketju
Ketjulähetti on jakson aikana valitsemassaan aluesairaalassa ja Taysissa.
Aluesairaalat
Valkeakosken aluesairaala
- Vaihtoehtoiset päivät ma-ti, ti-ke tai ma-ti-ke
- Diabetespoliklinikalla lääkärin vastaanotoilla mukana ma tai ke.
- Ma iltapäivä tai ti diabeteshoitajan vastaanotolla sensorien laitto ja purku sekä ruokapäiväkirja,
HH-arviointi, ateriainsuliinin annostelu
Vaihtoehtoisesti Mäntän sairaalassa diabetespoliklinikka, lääkärin vastaanotto ke.
Tays
- Diabeteshoitajien, asiantuntijahoitajien ja lääkärien vastaanotot
- Diabetesjalkapotilaat keskiviikkoisin
Ketjulähettijakson päivät räätälöidään sen mukaan mihin aluesairaalaan ketjulähetti haluaa Taysin
lisäksi tutustua. Ketjulähettijakson sisältöalueet selviävät tarkemmin tutustumalla tyypin 1 diabetespotilaan hoitoketjuun osoitteessa
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp01000&p_haku=006.1000

Äkillistä tai suunnitelmallista hoitoa vaativan sydänsairaan potilaan hoitoketju
Ohjelma sekä lääkärien että hoitajien osalta räätälöityy sen hetkisten hoidossa olevien sydänpotilaiden perusteella. Ketjulähetti on jakson aikana Tays Valkeakosken sairaalassa ja Tays Sydänsairaalassa.
Tays Valkeakoski
Ketjulähettijakson aikana voi tutustua potilaan hoitopolkuun ensiavussa, sydänvalvonnassa, vuodeosastolla, polikliinisilla lääkärivastaanotoilla että sydänhoitajan ja sydänfysioterapeutin vastaanotoilla.
Sekä ensidiagnostiikkaa että ensitiedon antoa voi seurata niin akuuttien sepelvaltimokohtauspotilaiden kuin polikliinisten sepelvaltimotautiepäilypotilaiden kohdalla. Sydänpotilaan jatko-ohjausta ja
jatkohoitosuunnitelman tekoa voi seurata Sydänsairaalasta takaisin Tays Valkeakoskelle tulleilla
potilailla. Toipumisvaiheen polikliinisia potilaita voi seurata sekä lääkäri- että sydänhoitajan/sydänfysioterapeutin vastaanotolla, sydänhoitajan vastaanotolla on mahdollista tutustua myös
suuntimaan.
Tays Sydänsairaala
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Raskaushoitoketju
maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

naistentauti- ja
raskauspäivystys

osasto 4a

äitiyspoliklinikka

äitiyspoliklinikka

osasto 2a/2b

Avh-potilaan hoitoketju
maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

os10b
tutustuminen
osastolla olevien
avh-potilaiden
jatkotutkimuksiin
ja kuntoutustarvearvioihin

Stro-meeting
08-09
Avhyksikkö/Acuta:
tutustuminen
akuuttihoitoon

Rtg-meeting
08.30-09.00
Neku:
tutustuminen neurologiseen kuntoutukseen
Kuntoutuskokous
osastolla puolelta
päivin

Klinikka-meeting
08-09
os10b
tustustuminen
osastolla olevien
avh-potilaiden
jatkotutkimuksiin
ja kuntoutustarvearvioihin
Kuntoutuskokous
osastolla 12.0012.30

Rtg-meeting
08.30-09.00
Avhyksikkö/Acuta:
tutustuminen
akuuttihoitoon
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