Lasten ja nuorten päiväsairaala UC6
Sijainti: TYKS Kantasairaala Kiinamyllynkatu 4-8, Turku Rakennus 3 (U-sairaala 6.
kerros)
Puhelinnumero: (02) 313 1412

Osaston henkilökunta


lastentautien erikoislääkäreitä



1 erikoistuva lääkäri



osastonhoitaja



sairaanhoitajia



2 osastonsihteeriä



laitoshuoltaja

Osaston kuvaus
Osastomme on 12-paikkainen päiväosasto, jossa hoidetaan 0-18-vuotiaita potilaita,
jotka tulevat osastolle anestesiaa vaativia kuvantamistutkimuksia sekä erilaisia
toimenpiteitä/tutkimuksia varten. Tällaisia ovat mm. ruoansulatuskanavan
tähystykset ja nivelten paikallishoidot. Osastollamme tehdään myös
endokrinologisia ja aineenvaihduntatutkimuksia, siedätyksiä ja altistuksia sekä
annetaan erilaisia lääkeinfuusioita.
Osastollamme toimivat ajanvarauksella lasten erikoispoliklinikat: reuma-, sydän-,
suolisto-, endokrinologinen, astma- ja allergia- sekä munuais- ja
elinsiirtovastaanotot. Pääset tutustumaan erikoispoliklinikoiden toimintaan
harjoittelusi aikana
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Lasten ja nuorten päiväsairaalassa hoidetaan 0-18-vuotiaita potilaita, jotka tulevat
osastolle anestesiaa vaativia kuvantamistutkimuksia sekä pediatrisia toimenpiteitä
varten. Tällaisia ovat mm ruoansulatuskanavan tähystykset sekä nivelten
paikallishoidot. Lapset/nuoret, jotka ovat menossa MRI-tutkimukseen ilman
anestesiaa, saavat osastolla kanyylin varjoainetta varten.
Päiväsairaalassa tehdään myös endokrinologisia- ja aineenvaihduntatutkimuksia,
siedätyksiä ja altistuksia sekä annetaan erilaisia lääkeinfuusioita.
Osaston yhteydessä toimivat lasten ja nuorten erikoispoliklinikat: Reuma-,
endokrinologinen ja aineenvaihdunta-, suolisto- munuais- ja elinsiirtovastaanotot.
Myös sydänpoliklinikat kuuluvat samaan vastuualueeseen päiväsairaalan kanssa,
vaikka ne sijaitsevatkin fyysisesti osastosta erillään.

Hoitotyö
Hoitotyömme periaatteet perustuvat lastenklinikan hoitotyön toimintalinjaan.
Toimintaa ohjaavat yksilöllisyyden, turvallisuuden, perhekeskeisyyden, jatkuvuuden
ja omatoimisuuden periaatteet.

Ohjeita hoitotyön opiskelijoille
Ennen harjoittelua


Huolehdi, että Jobstepin CV:si on päivitetty ajoissa ennen harjoittelun alkua



Rikosrekisteriote tulee olla hankittuna ennen harjoittelujakson alkua



Huolehdi MRSA, VRE ja salmonella asiat kuntoon



Selvitä, että olet sairastanut vesirokon tai saanut siihen rokotteen



Influenssarokote on oltava otettuna vähintään 2 viikkoa ennen
harjoittelujakson alkua influenssakautena

Harjoittelu


Harjoittelujakso alkaa maanantaina klo 11, jolloin lastenklinikan
opiskelijavastaava pitää kaikille aloittaville opiskelijoille noin tunnin mittaisen
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infotilaisuuden. Tilaisuus aloitetaan lasten ja nuorten klinikan
sisääntuloaulasta (U-sairaala, 3. kerros).


Infotilaisuuden jälkeen sinut ohjataan omalle osastolle, jossa päivä jatkuu
osaston tilojen, henkilökunnan ja toiminnan esittelyllä.



Osastolta saat käyttöösi harjoittelun ajaksi opiskelijoiden kulkuavaimen ja
laukkukaapin omia henkilökohtaisia tavaroitasi varten. Ruokailemassa voit
käydä talon ruokasalissa opiskelijahintaan tai nauttia omia eväitä osastolla.



Harjoittelujakson työvuorot suunnitellaan alustavasti osaston
opiskelijavastaavan toimesta, mutta työvuoroihin on mahdollista sopia
muutoksia. Työvuorot ovat arkisin klo 7-18 välillä. Voit tarkistaa työvuorot
harjoittelun 1. päivänä.



Osastollamme ei ole varsinaisia lähiohjaajia, vaan kaikki osallistuvat
opiskelijaohjaukseen. Opiskelijavastaavat vastaavat tavoitteiden laatimisesta
ja arvioinneista.”

Opiskelijavastaava:


sh Hue Duong-Puuperä



sh Ilona Alanne

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tyks.fi
Tervetuloa oppimaan lasten päiväsairaalaan!
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