Lasten ja nuorten hematologinen osasto, UC10
Sijainti:
TYKS Kantasairaala
Kiinamyllynkatu 4-8, Turku
Rakennus 3 (U-sairaala 10. krs. käynti osastolle kanttiinin puoleisilla hisseillä ja
poliklinikalle neuvonnan viereisillä hisseillä)
Katso rakennuksen sijainti Kantasairaalan aluekartasta
Puhelinnumerot:
Vuodeosasto UC10 : (02) 313 1416, sihteeri (02) 313 1461
Poliklinikka LH1L : ( 02) 315 3750 , osaston näyttöpkl
Poliklinikka LH2L : ( 02) 313 2430, sijainti UC7
Osaston toiminta
Potilaiden ikä vaihtelee 0-16 vuoden välillä. Hoidamme joskus myös vanhempia potilaita,
joiden hoito on alkanut ennen 16 ikävuotta. Osastolla hoidetaan sekä luvatulle paikalle
että päivystyksenä tulevia lapsipotilaita.
Potilashuoneita on 9, jotka kaikki ovat eristyshuoneita ja kahdessa on yli- ja alipaineistus
mahdollisuus. Potilaat eivät poistu huoneistaan sairaalassaoloaikanaan muutoin kuin
tutkimuksia ja toimenpiteitä varten.
Lasten vanhemmilla on mahdollisuus olla hoitamassa lasta osastolla. Toinen vanhemmista
voi myös jäädä yöksi lapsen vierelle.
Vuosittain hoidamme 500-600 potilasta ja hoitoaika on keskimäärin 3,2 vuorokautta. Kun
lapsella todetaan syöpäsairaus ja kantasolujensiirtohoidon aikana hoitoaika on useita
viikkoja. Osaston näyttöpoliklinikalla on käyntejä vuosittain noin 1200.
Vastaamme osana TYKS:n kantasolusiirtoyksikköä lapsipotilaiden kantasolujensiirroista.
Teemme yhteistyötä eri tutkimus- ja toimintatahojen kanssa.
Osastolla annetaan paljon solusalpaajahoitoja, käytetään runsaasti suonensisäisiä
antibiootteja ja ravintovalmisteita sekä nesteytyksiä, punasoluja ja trombosyyttejä
tiputetaan lähes päivittäin. Monilla potilailla on sentraalinen kanyyli joka mahdollistaa
monimutkaisten hoitojen toteuttamisen ja jota voidaan käyttää myös verinäytteiden
ottamiseen.
Useat osastomme potilaat ovat tavallista herkempiä saamaan infektioita, koska
solusalpaaja- ja kortisonihoidot heikentävät puolustuskykyä. Potilashoidossa korostuukin
aseptiikan ja käsihygienian merkitys.
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Keskeisimmät potilasryhmät:
Veri- ja syöpäsairauksia sairastavat lapsipotilaat
Kotoa tulevat valohoitoa tai punasolusiirtoa tarvitsevat vauvat
Sädehoitoa saavat potilaat
Poliklinikan toiminta
Lasten hematologinen osaston näyttöpoliklinikka toimii osaston yhteydessä. Lasten
hematologinen poliklinikka UC7 sijaitsee seitsemännessä kerroksessa.
Poliklinikalla hoidetaan syöpää sairastavien lasten ja nuorten ylläpitohoito ja
pitkäaikaisseuranta. Vuotosairauksien diagnostiikka, hoito ja potilaiden seuranta sekä
itsehoidon opetus tapahtuvat poliklinikkamme kautta. Lisäksi diagnosoimme ja
seuraamme muita hematologisia sairauksia (esim. eri solulinjojen tuotantohäiriöt) ja
oireyhtymiä.
Opiskelijaohjauksesta
Osastolla on 3 sairaanhoitajaa, jotka vastaavat opiskelijaohjauksesta.
Sinulle nimetään henkilökohtaiset lähiohjaajat, joiden ammattitaidosta ja kokemuksesta
hyödyt eniten, kun noudatat heidän työvuorojaan 3-vuorotyössä.
Työvuorot:
klo 7.00-15.00
klo 14.00-21.00
klo 20.30-7.15
Myös muilla henkilökuntaan kuuluvilla on oikeus ja velvollisuus ohjata sinua.
Ensimmäiset harjoittelupäivät:
Päivitäthän CV:si hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua. Ensimmäisenä harjoittelupäivänä
klo 11 on järjestetty opiskelijoille yhteinen yleisperehdytys klinikalle. Kokoontuminen on
lasten päivystyspoliklinikan (UC3) ulkopuolella. Perehdytyksen jälkeen toivomme sinun
saapuvan työvaatteissa osastolle.
Sinut vastaanottaa opiskelijavastaava, lähiohjaajasi tai osastonhoitaja. Osastonhoitajalta
saat ’kulkuläpyskän’ kuittausta vastaan. Osastolta saat myös laukkukaapin ja avaimen
siihen.
Eväitä voitte säilyttää osaston henkilökunnan jääkaapissa. Ohjaaja avustaa sinua laatimaan
työvuorot lähiohjaajien vuorojen mukaisesti ja kertoo osastolla käytössä olevasta
oppimispäiväkirjasta.
Osaston toivomuksia opiskelijalle:
Lääkelaskuja olisi hyvä harjoitella ennen harjoittelujakson alkua
Kertaathan terveen lapsen kehityksen ja kasvun
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Kannattaa hankkia teoriatietoa lasten syöpäsairauksista esim. SYLVAn sivuilta
Odotamme opiskelijalta kiinnostusta lasten sairaanhoitoon ja aktiivista asennetta
Emme mielellään ota vastaan osaston entisiä potilaita opiskelijaharjoittelijaksi
Vesirokko tulisi olla sairastettu tai rokote otettu ja vasta-aineet tarkistettu
Ota yhteys osastonhoitajaan, jos olet raskaana
Kultaiset säännöt:
Noudata sovittua aikataulua
Ilmoita poissaoloistasi osastolle
Sovi ohjaajasi kanssa ruoka- ja kahvitauot
Muista aseptinen omatunto
Muista salassapitovelvollisuus
Kysy, jos et tiedä, kaikki kysymykset ovat tärkeitä – mikään ei ole turha kysymys
Opiskelijavastaavat:
• sh Sari Vahtera
• sh Afi Nkegbe
• sh Satu Appelberg

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