
SUU- JA LEUKAKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN EPAT / 2021- 

KOEJAKSON EPAT 

Dokumentointi sairauskertomukseen 

Sisällön kuvaus 
 

Osaa kirjata sairauskertomukseen potilaan diagnostiikkaa ja hoitoa koskevat seikat 

Keskeisimmät CanMEDS-osa-alueet Lääketieteellinen osaaminen 
Ammatillisuus 

Suoritusta koskevat odotukset -Osaa kirjata sairauskertomukseen potilaan lähettämisen syyn ja lähettäjän, esiesitiedot, 
nykyongelman, status- ja muut tutkimuslöydökset, (työ)diagnoosit, suoritetut toimenpiteet ja 
suunnitelman tarvittavista jatkotoimenpiteistä yksikössä sovittujen kirjaamisperiaatteiden 
mukaisesti 
-Osaa tehdä asianmukaiset lähetteet konsultaatioita ja jatkotutkimuksia varten 
(laboratoriotutkimukset, kuvantamistutkimukset, PAD ym) 
-Täydentää dokumentointia konsultaatiovastausten ja muiden tutkimusten/selvitysten perusteella 

Arvioinnin menetelmät Potilasasiakirjamerkinnät 

Koulutuksen vaihe, jossa arvioidaan Koejakso 

 

Päivystyspotilaan hoidon kiireellisyyden arviointi 

Sisällön kuvaus 
 
 

Tunnistaa kiireellistä hoitoa edellyttävät potilaat. Osaa toimia vuorovaikutuksessa päivystystiimin 
kanssa sekä tehdä yhteistyötä muun terveydenhuoltohenkilökunnan ja potilaiden omaisten kanssa  

Keskeisimmät CanMEDS-osa-alueet 
 

Lääketieteellinen osaaminen 
Yhteistyö 
Vuorovaikutus 
Johtaminen 

Suoritusta koskevat odotukset -Erottaa suu- ja leukakirurgiset päivystyksellistä hoitoa vaativat tilat (heti/tuntien 
sisällä/vuorokauden sisällä) sellaisista, jotka voidaan suorittaa kiireettömästi 
-Konsultoi tarvittaessa takapäivystäjäänsä ja muita erikoisaloja hoidosta ja hoidon kiireellisyydestä 
-Osallistuu osana moniammatillista tiimiä (muiden erikoisalojen kollegat, hoitajat, muu 
henkilökunta) potilaan hoidon suunnitteluun 
-Tekee oman osuutensa potilasasiakirjamerkinnöistä konsultaatiopyyntöineen ja lähetteineen 
-Osaa vuodeosastopotilaan hoitoon ja sairaalasiirtoihin liittyvät kirjaamiset ja 
konsultaatiokäytännöt. 

Arvioinnin menetelmät Potilastapauskeskustelut/päivystyskokoukset, potilasasiakirjamerkinnät 

Koulutuksen vaihe, jossa arvioidaan Koejakso 

 

Monisairaan potilaan hampaiston saneeraus 

Sisällön kuvaus 
 

Tunnistaa hampaiston saneeraukseen tulevan monisairaan potilaan kokonaistilanteen ja osaa 
evaluoida sen suhteessa suunniteltuun toimenpiteeseen 

Keskeisimmät CanMEDS-osa-alueet 
 

Lääketieteellinen osaaminen 
Vuorovaikutus 
Yhteistyö 

Suoritusta koskevat odotukset -Selvittää potilaan lääketieteellisen anamneesin ja tunnistaa siitä erityisesti sellaiset tiedot, joilla on 
merkitystä suunnitellun toimenpiteen kannalta (mm. toimenpidekelpoisuuteen vaikuttavat tilat, 
verenvuodolle ja infektiolle altistavat tilat, mikrobilääkeprofylaksin tarve ym). 
-Konsultoi tarvittaessa muita lääketieteen erikoisaloja (esim. laboratoriotutkimuksista, 
toimenpidettä edeltävistä lääkityksistä/tankkauksista, toimenpidekelpoisuudesta, lääkehoidon 
modifikaatioista ym.) 
-Tekee tarvittavat potilasasiakirjamerkinnät ja lähetteet 
-Informoi potilasta asianmukaisesti tulevasta toimenpidesuunnitelmasta 

Arvioinnin menetelmät: Potilastapauskeskustelut, potilasasiakirjamerkinnät 

Koulutuksen vaihe, jossa arvioidaan Koejakso 

 

 

 



Alaleuan viisaudenhampaan leikkauksellinen poisto 

Sisällön kuvaus Osaa suorittaa alaleuan viisaudenhampaan leikkauksellisen poiston sekä toimia leikkauksen 
aikana vuorovaikutuksessa sekä potilaaseen että leikkaussalin henkilökuntaan 

Keskeisimmät CanMEDS-osa-alueet Lääketieteellinen osaaminen 
Vuorovaikutus 
Yhteistyö 

Suoritusta koskevat odotukset -Tunnistaa etukäteen toimenpiteeseen liittyvät relevantit komplikaatioriskit ja informoi 
potilasta niistä 
-Määrää tarvittavat pre- ja postoperatiiviset lääkkeet ja kirjoittaa tarvittavat reseptit 
-Tekee toimenpiteeseen sopivan avauksen, osteotomian, separoinnin ja hampaan sekä siihen 
mahdollisesti liittyvän patologisen muutoksen poiston asianmukaisesti, siistii poistokuopan 
ennen sulkemista ja sulkee haavan asianmukaisesti noudattaen toimenpideaseptiikkaa 
-Kommunikoi toimenpiteen aikana potilaan ja hoitohenkilökunnan kanssa sekä informoi 
potilasta jälkihoidosta ja seurannasta 
-Laatii asianmukaisen leikkauskertomuksen 

Arvioinnin menetelmät Toimenpiteiden seuranta, potilasasiakirjamerkinnät 

Koulutuksen vaihe, jossa arvioidaan Koejakso 

 

ERIYTYVÄN VAIHEEN EPAT 

Komplisoitunut purentaan vaikuttava murtuma. Potilaan tutkiminen ja hoidon suunnittelu 

Sisällön kuvaus 
 
 

Osaa tutkia potilaan, jolla on komplisoitunut purentaan vaikuttava murtuma ja osaa tehdä 
itsenäisesti murtuman hoitosuunnitelman. 

Keskeisimmät CanMEDS-osa-alueet 
 

Lääketieteellinen osaaminen 
Vuorovaikutustaidot 
Johtaminen 
Yhteistyötaidot 

Suoritusta koskevat odotukset - Ottaa huolellisen anamneesin ja tunnistaa konsultaatiotarpeen muiden vammojen osalta. 
- Keskustelee potilaan kanssa tapahtumista ammatillisesti ja ohjaa potilaan tarvittaessa 
viranomaisten ja psykologisen tuen puoleen. 
-Tekee itsenäisesti murtuman kliinisen diagnostiikan. 
-Osaa valita soveltuvimmat murtuman radiologiset diagnostiset menetelmät ja täydentää 
tutkimuksia tarvittaessa laboratoriotutkimuksin. 
-Työskentelee osana muuta hoitotiimiä ja konsultoi muita erikoisaloja potilaalle parhaimman 
hoitomuodon ja hoidon aikataulutuksen osalta. 
-Suunnittelee komplisoituneen purentaan vaikuttavan murtuman hoidon ja huomioi 
asianmukaisesti potilaskohtaiset tekijät. 
-Informoi potilasta hoidosta ja keskustelee potilaan kanssa ymmärrettävästi ja asiallisesti 
toimenpiteen tarpeesta ja laajuudesta tuoden esiin hyödyt ja haitat sekä mahdolliset 
komplikaatiot. 
-Tekee oman osuutensa potilasasiakirjamerkinnöistä konsultaatiopyyntöineen ja lähetteineen. 

Arvioinnin menetelmät Potilastapauskeskustelut/potilasasiakirjamerkinnät/vastaanottotilanteen seuranta 

Koulutuksen vaihe, jossa arvioidaan Eriytyvä jakso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komplisoitunut purentaan vaikuttava murtuma. Leikkaushoito 

Sisällön kuvaus 
 

Osaa hoitaa leikkauksellisesti komplisoituneen purentaan vaikuttavan murtuman. 

Keskeisimmät CanMEDS-osa-alueet 
 

Lääketieteellinen osaaminen 
Terveyden edistäminen ja ammatillisuus 
Tieteellinen asiantuntijuus 

Suoritusta koskevat odotukset -Tunnistaa toimenpiteeseen liittyvät komplikaatioriskit ja informoi potilasta niistä toimenpidettä 
edeltävästi.  
-Työskentelee aseptisesti. 
-Valitsee murtumakirurgiassa tarvittavat leikkausavaukset potilaan ja murtuman kannalta parhaalla 
tavalla. 
-Tunnistaa kudosrakenteet ja anatomian sekä käsittelee kudoksia asianmukaisesti niitä 
tarpeettomasti vaurioittamatta. 
- Reponoi murtuman ja käyttää tarvittavia menetelmiä alkuperäisen purennan saavuttamiseksi ja 
reposition säilyttämiseksi leikkauksen aikana. 
-Valitsee soveltuvimmat osteosynteesimateriaalit ja kiinnittää murtuman soveltuvia 
osteosynteesimateriaaleja käyttäen. 
-Ottaa työskentelyssään huomioon potilaan purennan erityispiirteet, mahdolliset hammasvammat, 
ja hampaiden juurialueen anatomian. 
-Sulkee leikkausavaukset asianmukaisesti. 
-Suunnittelee ja määrää perioperatiivisen antibioottihoidon.  
-Suunnittelee ja määrää postoperatiivisen kipulääkehoidon vuodeosastolla. 
- Osaa arvioida postoperatiivisen radiologisen kuvantamisen tarpeen sekä tulkitsee kuvia 
objektiivisesti ja potilaan parhaaksi. 
-Informoi potilasta toimenpiteen kulusta ja mahdollisista komplikaatioista. 
-Antaa potilaalle selkeät jälkihoito-ohjeet mukaan lukien lääkitykseen ja tukihoitoon liittyvät 
määräykset sekä jälkitarkastuksen ajankohdan. 
-Tekee asianmukaisen leikkauskertomuksen ja jatkohoitosuunnitelman. 
-Valitsee perioperatiivisen hoidon menetelmät tieteelliseen näyttöön perustuen. 

Arvioinnin menetelmät Pre-, prei- ja postoperatiivisen tilanteen seuranta leikkaussalissa ja vuodeosastolla 

Koulutuksen vaihe, jossa arvioidaan Eriytyvä jakso 

 


