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KOEJAKSON EPAT 

Päivystyspotilaan hoidon kiireellisyyden arviointi 

Sisällön kuvaus 
 

Tunnistaa kiireellistä hoitoa edellyttävät suu- ja leukakirurgiset tilat ja sairaudet. Toimii osana 
päivystystiimiä ja tekee yhteistyötä muun terveydenhuoltohenkilökunnan, potilaan ja potilaiden 
omaisten kanssa.  

Keskeisimmät CanMEDS-osa-alueet 
 

Lääketieteellinen osaaminen 
Yhteistyötaidot 
Tieteellinen asiantuntijuus 
Ammatillisuus 

Suoritusta koskevat odotukset - Tunnistaa suu- ja leukakirurgisten päivystyspotilaiden kiireellisyyden ja määrittää potilaan hoidon 
kiireellisyyden yksikössä sovittujen triage-ryhmien mukaisesti. 
-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, potilasasiakirjamerkinnät 

Koulutuksen vaihe, jossa arvioidaan Koejakso 

 

Suun ja leukojen alueen infektioiden diagnostiikka 

Sisällön kuvaus 
 
 

Osaa suun ja leukojen alueen infektiofokusten diagnostiikan ja erotusdiagnostiikan ja toimii näissä 
infektioissa konsultoivana asiantuntijana. 

Keskeisimmät CanMEDS-osa-alueet 
 

Lääketieteellinen osaaminen 
Terveyden edistäminen ja ammatillisuus 
Johtaminen 
Yhteistyötaidot 

Suoritusta koskevat odotukset -Tutkii potilaan kliinisesti suun tai leukojen alueen infektiota epäiltäessä. 
-Täydentää diagnostiikkaa radiologisin tutkimuksin sekä tarvittaessa laboratoriotutkimuksin. 
-Tunnistaa hammasperäisen fokuksen sekä sen täsmällisen hammassairauden ja arvioi infektion 
hammasperäisyyttä sekä erotusdiagnostisia vaihtoehtoja. 
-Tunnistaa tyypillisimmät suun ja leukojen alueen infektiot ja arvioi erotusdiagnostisia 
vaihtoehtoja. 
-Ottaa huomioon potilaan suun, leukojen ja hampaiston muut sairaudet hoidossa. 
-Työskentelee osana muuta hoitotiimiä ja konsultoi muita erikoisaloja potilaalle parhaimman 
hoidon ja hoidon aikataulutuksen osalta. 
-Informoi potilasta löydöksistä ja keskustelee potilaan kanssa ymmärrettävästi ja asiallisesti 
jatkohoitosuunnitelmasta. 
-Työskentelee kollegiaalisesti ja informoi potilaan hoitoon osallistuvien erikoisalojen kollegoita 
löydöksistä. 
-Tekee oman osuutensa potilasasiakirjamerkinnöistä. 

Arvioinnin menetelmät Potilastapauskeskustelut, potilasasiakirjamerkinnät, vastaanottotilanteen seuranta 

Koulutuksen vaihe, jossa arvioidaan Koejakso 

 

 

 

 

 

 

 



ERIYTYVÄN VAIHEEN EPAT 

Komplisoitunut kasvomurtuma. Potilaan tutkiminen ja hoidon suunnittelu 

Sisällön kuvaus Osaa tutkia kasvomurtumapotilaan ja suunnitella komplisoituneen kasvomurtuman kirurgisen 
hoidon. 

Keskeisimmät CanMEDS-osa-alueet Lääketieteellinen osaaminen 
Vuorovaikutustaidot 
Johtaminen 
Tieteellinen asiantuntijuus 

Suoritusta koskevat odotukset -Ottaa traumapotilaan huolellisen anamneesin. 
-Tutkii potilaan kliinisesti vammojen kiireellisyyteen perustuen (ABCDE-malli) ja tunnistaa 
välittömän hoidon tarpeen. 
-Osaa valita soveltuvimmat traumapotilaan radiologiset diagnostiset menetelmät ja täydentää 
tutkimuksia tarvittaessa laboratoriotutkimuksin. 
-Tekee itsenäisesti kasvomurtuman kliinisen diagnostiikan ja tunnistaa välittömän hoidon tarpeen. 
-Hallitsee komplisoituneiden kasvovammojen ensiavun (kuten ilmatien turvaaminen, verenvuodon 
tyrehdytys, murtumakappaleiden ensiapuluontoinen stabilointi, kantolyysi- ja kantotomia ja 
hammasvammojen välittömän hoidon). 
- Puhdistaa ja sulkee mahdolliset kasvojen pehmytkudosvammat osana ensivaiheen hoitoa. 
-Työskentelee osana muuta traumatiimiä ja konsultoi muita erikoisaloja potilaalle parhaimman 
hoitomuodon ja hoidon aikataulutuksen osalta. 
-Suunnittelee komplisoituneen murtuman hoidon ja huomioi asianmukaisesti potilaskohtaiset 
tekijät. 
-Tekee hoitopäätökset ja suunnittelee hoidon tieteelliseen näyttöön ja potilaan etuun perustuen. 
-mikäli mahdollista, informoi potilasta hoidosta ja keskustelee potilaan kanssa ymmärrettävästi 
toimenpiteen tarpeesta ja laajuudesta tuoden esiin hyödyt ja haitat sekä mahdolliset 
komplikaatiot. 
-Tekee oman osuutensa potilasasiakirjamerkinnöistä konsultaatiopyyntöineen ja lähetteineen. 
-Keskustelee potilaan kanssa tapahtumista ammatillisesti ja ohjaa potilaan tarvittaessa 
viranomaisten ja psykologisen tuen puoleen. 

Arvioinnin menetelmät potilastapauskeskustelut/potilasasiakirjamerkinnät/vastaanottotilanteen seuranta 

Koulutuksen vaihe, jossa arvioidaan Eriytyvä jakso 

 

Komplisoitunut kasvomurtuma. Leikkaushoito 

Sisällön kuvaus Osaa hoitaa leikkauksellisesti komplisoituneen kasvomurtuman. 

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. 
- Palauttaa alkuperäisen luisen anatomian reponoimalla murtuman tai käyttämällä muita tarvittavia 
menetelmiä alkuperäisen asennon saavuttamiseksi. 
-Säilyttää reposition leikkauksen aikana. 
-Valitsee soveltuvimmat osteosynteesimateriaalit ja kiinnittää tai rekonstruoi murtuman 
osteosynteesimateriaaleja käyttäen. 
-Ottaa työskentelyssään huomioon potilaan purennan erityispiirteet, mahdolliset hammasvammat, 
ja hampaiden juurialueen anatomian. 
-Sulkee leikkausavaukset asianmukaisesti ja ottaa huomioon pehmytkudoksen symmetrian 
säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
-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-, peri- ja postoperatiivisen tilanteen seuranta leikkaussalissa ja vuodeosastolla 

Koulutuksen vaihe, jossa arvioidaan Eriytyvä jakso 



 


