Iho-osaston kuvaus opiskelijalle
Yleistä
Olemme 8-paikkainen ihotautiosasto, joka toimii yhdysosastona infektiotautien (15paikkainen) kanssa. Potilaat tulevat pääasiassa lääkärin lähetteellä suunnitellusti
lupapaikoille, mutta päivystyspotilaitakin saattaa myös tulla muutamia per viikko.
Potilaiden hoitojaksot osastolla ovat pituudeltaan keskimäärin noin viikko, joten
vaihtuvuus on iso. Meidän tiimiin kuuluu 2 perushoitajaa ja 6 sairaanhoitajaa.
Sairaanhoitaja- tai lähihoitajaopiskelijoita meillä on yleensä kerrallaan yksi.
Teemme yhteistyötä eri työtahojen kanssa kuten esim. lääkäreiden, farmaseutin,
allergiahoitajan, sosiaalityöntekijän, psykiatrisen sairaanhoitajan,
päihdesairaanhoitajan, hygieniahoitajan, fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin
kanssa.

Opiskelijalle
Osastollamme hoidetaan vaikeita ihosairauksia sairastavia potilaita ja
haavapotilaita.
Osastohoidon tavoitteena on kartoittaa potilaan kokonaistilanne huomioiden hänen
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointinsa. Hoitojakson
aikana annetaan tehostettua paikallishoitoa, tehdään lisätutkimuksia diagnoosin
selvittämiseksi, suunnitellaan jatkohoito huomioiden potilaan kokonaistilanne.
Potilaan hoito toteutuu moniammatillisesti, joten harjoittelujakson aikana pääsee
osallistumaan erilaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin.
Potilaan ohjaus, psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen ja potilaan hoidon
jatkuvuuden toteutuminen ovat tärkeitä asioita. Esimerkiksi vaikeaa ihotautia
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sairastavan potilaan osastohoidon tarve voi olla hoitoväsymys, jolloin psyykkisen
jaksamisen tukeminen korostuu. Käden taidot ja aseptiikan merkitys korostuvat
mm. haavapotilaiden kohdalla.
Sinulla tulisi olla perusharjoittelujakso suoritettuna ennen meille tuloa.
Ennen harjoittelujakson alkamista suositellaan että tutustut Ihotaudit-kirjaan.
Toivomme sinun olevan aidosti kiinnostunut ihotautia sairastavien potilaiden
hoidosta. Olet innostunut ja rohkea kohtaamaan erilaisia iho-ongelmaisia potilaita
ja opettelemaan mm. haavanhoitoa. Aktiivisella asenteella toimiessa jakson aikana
oppii varmasti paljon. Toivomme sinun esittävän paljon kysymyksiä, pohdiskelevan
ääneen esim. syy-seuraussuhteita. Tämä auttaa paitsi sinua oppimaan myös meitä
suuntaamaan ohjaustamme sinun tarpeita vastaavaksi.

Miten ohjaus on osastollamme järjestetty?
Kullekin opiskelijalle on nimetty 2 lähiohjaajaa, joiden työvuoroja hänen tulee
seurata. Osastolla on myös yksi nimetty opiskelijavastaava. Osastolla tehdään
kolmivuorotyötä ja toivomme opiskelijoiden olevan valmiita tarvittaessa myös
viikonloppuvuoroihin. Yhden yövuoron tekeminen jakson aikana on suotavaa, jotta
kolmivuorotyö tulee kokonaisuudessaan tutuksi. Jakson ensimmäisellä viikolla
opiskelijoita perehdytetään osastomme käytäntöihin ja seuraavilla viikoilla
opiskelijat osallistuvat hoitotyöhön, kirjaamiseen, lääkärinkiertoihin ja lääkehoitoon.
Harjoittelun aikana on mahdollista mennä päiväksi tutustumaan myös
ihopoliklinikalle. Osastolla tutustuu myös infektiopotilaisiin toimiessamme yhdessä
infektio-osaston kanssa.
Suosittelemme että opiskelija käyttää harjoittelun aikana reissuvihkoa, johon hän
kerää palautetta ohjaajalta päivittäin ja käyttää oppimispäiväkirjana.

Opiskelijavastaava
Opiskelijavastaavana toimii Erika Peurakoski (erika.peurakoski(a)tyks.fi)
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