Opiskelijalle:
Osastomme laaja-alaisuuden ja monipuolisuuden vuoksi sinulla on hyvät mahdollisuudet
laajentaa tieto-taitoasi niin lasten sairaanhoidossa kuin tehohoidossakin. Työn vaativuuden
vuoksi osastomme toimii käytännön oppimisympäristönä viimeisen lukuvuoden
sairaanhoidon/ensihoidon opiskelijoille, joilla on siis jo hallussaan perustietoa ja takanaan
useampia harjoittelujaksoja ja aikaisempaa harjoittelujaksoa lasten somaattisen puolen
sairaanhoidon yksikössä.
Keskeistä osastomme hoitotyössä on peruselintoimintojen tarkkailu sekä äkillisten voinnin
muutosten havainnointi ja hoito. Ennen harjoittelujakson alkamista sinun on hyvä kerrata
hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaan liittyviä asioita. Samoin lastensairaanhoidon ja
keskeisten lastentautien tuntemisesta on apua. Lasten lääke- ja nestehoito sekä kivunhoito
korostuvat päivittäisessä työssämme. Jos koet epävarmuutta lääkelaskujen suhteen, on hyvä
kerrata lääkelaskentaa, sillä siihen törmäät jakson aikana päivittäin.
Eri-ikäisten lasten kohtaaminen asettaa haasteensa vuorovaikutukselle. Onkin hyvä tuntea
lapsen käyttäytymisen erityispiirteitä eri ikäkausina, jotta osaat lähestyä potilasta hänen ikänsä
edellyttämällä tavalla. Lapsen tehohoidon tarve on kriisin paikka aina koko perheelle.
Vanhempien tarvitseman tuen ja tiedon tarve on suuri, jotta he taas voivat olla lapsensa
turvana. Hoitajalta vaaditaan siis hyvin monipuolisia vuorovaikutustaitoja.
Odotamme opiskelijalta hyvää oppimismotivaatiota ja kiinnostusta lasten sairaanhoitoon ja
tehohoitoon. Aktiivisella asenteella toimiessa jakson aikana oppii varmasti paljon. Toivomme
opiskelijan esittävän paljon kysymyksiä, pohdiskelevan ääneen esim. syy-seuraussuhteita.
Tämä auttaa paitsi opiskelijaa oppimaan myös meitä suuntaamaan ohjaustamme opiskelijan
tarpeita vastaavaksi.
Miten ohjaus on osastollamme järjestetty?
Kullekin opiskelijalle on nimetty 2 lähiohjaajaa, joiden työvuoroja hänen tulee seurata. Lisäksi
yksi avainsairaanhoitajista on nimetty kunkin opiskelijaryhmän vastaavaksi. Toivomme
opiskelijoiden olevan valmiita tarvittaessa myös viikonloppuvuoroihin. Yhden yövuoron
tekeminen jakson aikana on suotavaa. Jakson ensimmäisellä viikolla opiskelijoita perehdytetään
systemaattisesti osastomme hoitotyöhön perehdytysohjelmamme mukaisesti. Saat käyttöösi
vihon, johon keräät palautetta ohjaajaltasi päivittäin. Voit käyttää vihkoa myös
oppimispäiväkirjana.
Osastomme kaikki hoitotyön tekijät ovat sairaanhoitajia (yht. n. 25), jotka tekevät
kolmivuorotyötä:
- aamuvuoro klo 7.00-15.00
- iltavuoro klo 14.00-21.30
- yövuoro klo 21.00-07.15
- "pitkät vuorot" 7.00-19.15 ja 19.00-7.30 Opiskelija voi tehdä yksittäisiä "pitkiä vuoroja",
jos lähiohjaaja tekee niitä.
Muistathan katsoa myös osastomme yleisesittelyn.
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Yleistä:
Kyseessä on päivystysluonteinen akuuttihoito-osasto. Osastollamme hoidetaan 0-16v.
tehohoitoa tai tehostettua valvontaa vaativia lapsipotilaita. Paikkaluku on virallisesti 6 (3
tehohoitopaikkaa, 3 valvontapaikkaa). Eristyshuoneita on 2.
Hoitotyön sisältö:
Vuosittain hoidamme 600- 700 potilasta, joiden keskimääräinen hoitoaika on n. 3vrk. Meillä on
aikuispotilaita vuosittain n. 20. Vastaamme myös U-sairaalan elvytyksistä.
Potilaita on kaikilta erikoisaloilta (mm. pediatria, kirurgia, trauma, infektio, neonatologia,
neurologia), joten hoitajilta vaaditaan laaja-alaista tietotaitoa eri sairauksista ja toisaalta eriikäisten lasten hoidosta. Valtaosa potilaistamme on tehostettua valvontaa tarvitsevia lapsia.
Kukin hoitaja vastaa 1-2 lapsipotilaan hoidosta. Sairaanhoitajan toimenkuva on
kokonaisvaltainen: hän huolehtii potilaansa kaikista tarpeista perushoidosta ja lapsen
viihtyvyydestä alkaen aina vaativiin tehohoitoihin asti. Hyvin keskeistä on yhteistyö vanhempien
kanssa.
Vaikka hoitotyö osastollamme on yksilövastuista, se on pohjimmiltaan tiimityötä. Hoidamme
lasta kiinteässä yhteistyössä osastomme lääkärien ja muun henkilökunnan kanssa.
Potilaidemme moninaisten ongelmien vuoksi eri lääketieteen erikoisalojen konsultointi on
välttämätöntä parhaan mahdollisen hoidon turvaamiseksi.
Opiskelijavastaavina toimivat:
Marjo Rantasalo
Anna-Sofia Korteniemi
Antti Alanne
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tyks.fi
Tervetuloa! Ota rohkeasti yhteyttä, jos Sinulla on kysyttävää.
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