
EPA 1 Naistentaudit ja synnytykset 

Gynekologinen päivystyspotilas 

 

1. Lyhyt kuvaus Erikoistuva tunnistaa kiireellistä hoitoa vaativan gynekologisen 
potilaan, osaa arvioida peruselintoiminnot, tehdä gynekologisen 
tutkimuksen ja ultraäänitutkimukset sekä määrätä tarvittavat 
laboratoriokokeet. Osaa arvioida nesteytyksen, verensiirron ja 
päivystystoimenpiteen tarpeen sekä informoida potilasta, omaisia ja 
moniammatillista tiimiä. 
 

2. Keskeiset CanMEDS-roolit Lääketieteellinen osaaminen 
Yhteistyötaidot 
Vuorovaikutustaidot 
Johtamistaidot 
 

3. Suoritusta koskevat 
odotukset 

erikoistuva voi suorittaa epäsuoran valvonnan alaisena / raportoida 
jälkikäteen 

- osaa arvioida potilaan peruselintoiminnot 
- osaa määrätä toimet potilaan peruselintoimintojen 

vakauttamiseksi 
- osaa pyytää apua hätätilanteessa 
- osaa tehdä gynekologisen tutkimuksen 
- osaa tehdä gynekologisen ultraäänitutkimuksen 
- tunnistaa poikkeavan alkuraskauden 
- tunnistaa gynekologisen akuutin vatsan ja tietää yleisimmät 

erotusdiagnostiset vaihtoehdot 
- tunnistaa yleisimmät gynekologisten leikkausten 

komplikaatiot 
- osaa määrätä tarvittavat laboratoriotutkimukset ja tulkita 

vastaukset 
- osaa arvioida sairaalahoidon tarpeen 
- osaa määrätä tilanteen vaatiman lääkehoidon 
- osaa arvioida päivystystoimenpiteen tarpeen 
- osaa raportoida moniammatilliselle tiimille 
- tekee asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät 
- pitää potilaan ja omaiset ajan tasalla 

 
4. Ehdotuksia 
arviointimenetelmiksi 
– miten arvioit edistymistä 

potilastilanteiden seuranta, strukturoidut palautekaavakkeet, 
potilastapauskeskustelut, potilasasiakirjojen merkintöjen tarkastelu 

5. Päiväys, suositus ja 
allekirjoitus 
– voimassaoloaika 
 

Erikoistuva tarvitsee vielä 
harjoitusta 

Hyväksyn erikoistuvan 
suorituksen 

 



EPA 2 Naistentaudit ja synnytykset 

Elektiivinen keisarileikkaus 

1. Lyhyt kuvaus Erikoistuva tuntee elektiivisen keisarileikkauksen tavallisimmat 
indikaatiot, potilaan preoperatiivisen valmistelun, 
leikkaussalityöskentelyn, keisarileikkauksen teknisen suorituksen, 
sen aikana käytettävät lääkkeet ja tarvikkeet, sekä potilaan 
postoperatiivisen valvonnan periaatteet 
 

2. Keskeiset CanMEDS-roolit Lääketieteellinen osaaminen 
Yhteistyötaidot 
Vuorovaikutustaidot 
Johtamistaidot 
Oma osaaminen ja tiedonhallinta 
 

3. Suoritusta koskevat 
odotukset 

Erikoistuva voi suorittaa epäsuoran valvonnan alaisena / raportoida 
jälkikäteen 

- Tuntee elektiivisen keisarileikkauksen tärkeimmät indikaatiot 
- Tuntee potilaan hoitopolun leikkauspäätösestä 

leikkauspöydälle 
- Tuntee potilaan preoperatiivisen valmistelun vaiheet ja sen 

merkityksen 
- Tuntee ja käy läpi leikkausta edeltävän tarkistuslistan 
- Ymmärtää antibioottiprofylaksian valinnan periaatteet ja 

merkityksen 
- Tietää leikkaussaliteamin jäsenten työtehtävät ja roolit 

keisarileikkauksessa 
- Osaa johtaa leikkaustilannetta 
- Osaa keisarileikkausanalgesian/-anestesian eri 

mahdollisuudet ja niiden merkityksen 
- Tuntee keisarileikkauksessa käytettävät instrumentit ja 

tarvikkeet 
- Osaa suorittaa keisarileikkauksen 
- Tuntee kohtua supistavat lääkeaineet ja niiden käytön 
- Tuntee postoperatiivisen valvonnan periaatteet ja 

merkityksen 
- Osaa teoreettisesti vastasyntyneen virvoittelun periaatteet  
- Osaa raportoida moniammatilliselle tiimille 
- Tekee asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät 
- Pitää potilaan ja omaiset ajan tasalla 
- Tuntee keisarileikkauksen vaikutukset tulevaan 

lisääntymisterveyteen 
- Osaa keisarileikkauksen jälkihoidon 

 
4. Ehdotuksia 
arviointimenetelmiksi 
– miten arvioit edistymistä 

Potilas- ja leikkaustilanteiden seuranta, leikkauksen strukturoitu 
palautekaavake, potilastapauskeskustelut, potilasasiakirjojen 
merkintöjen tarkastelu 

5. Päiväys, suositus ja 
allekirjoitus 
– voimassaoloaika 
 

Erikoistuva tarvitsee vielä 
harjoitusta 

Hyväksyn erikoistuvan 
suorituksen 


