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sAr RAAN HOTTAJA-, TERVEYDEN HOTTAJA-, rÄrr
JA ENS| HOr DON
oP rs KELUOT DEN lÄÄr¡Xor DON O HJAUS HARJOTTTELUJAKSOLLA
Tämä lääkehoidon ohjausohje perustuu julkaisuun "Turvallinen lääkehoito; opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen
sosiaali- ja terveydenhuollossa" (THL 2015) ja Soiten lääkehoidon suunnitelmaan.

o Pls KE LUAN LAAKEHOT DON HARJOTTTELU N OHJAU KS ESSA H U OM TO|TAVAA:
l) Lääkkeen anto potilaalle per os, sublinguaalisesti, per rectum, inhaloiden, iholle ja
syöttöletkuun annosteltuna:
Opiskelija saa ohjaajan ohjauksessa ja valvonnassa:
¡ tarkistaa lääkelistan ajantasaisuus

o
.
¡

jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiin annoksiin
antaa lääkkeet potilaalle
kirjata antamansa lääke ja seurata lääkkeen vaikutusta

2) Lääkkeen anto sc ja im injektioina:
Opiskelija voi har.joitella injektioiden valm¡stamista ja antamista potilaalle ohiaaian välittömässä
ohiauksessa mikäli on harjoitellut injektion antamista harjoitusluokkatilanteessa. Opiskelijallo on
löökehoitopossr, josto ilmenee mitä löökehoitoon liittyv¡ö oþintojo opiskelijo on suorittonut ennen harjoitteluo.
Terveydenhoitajaopiskelija voi antaa rokotuksia ohiaaian välittömässä valvonnassa.

3) Suonensisäisen lääke- ja nestehoidon toteutus:
Opiskelija saa sairaanhoitaian/terveydenhoitaian välittömässä ohiauksessa ia vastuulla:

-

-

harjoitella perifeeristä kanylointia (harjoiteltuaan sitä luokkatilanteessa opettajan valvonnassa) ja
siihen liitettävän Q- syte: n täyttöä ja huuhtelemista esitäytetyllä keittosuolaruiskulla
poistaa perifeerisen kanyylin
osallistua perifeerisen ja sentraalisen kanyylin tarkkailuun ja hoitoon
laskea lääkärin määräämän i.v.- lääkityksen lääkeannostuksen
vetää lääkeaineen ruiskuun ampullista/ lagenulasta ja lisätä lääkeaineen tai
e lektro lyytti ko nsentraatti n i nfu us o n esteeseen
täyttää nesteensiirtoletkuston, liittää sen infuusiopussiin- tai pulloon ja liittää infuusioletkusto
potilaan perifeeriseen kanyyliin (myös elektrolyyttejä sisältävän infuusion)
vaihtaa infuusiopussin- tai pullon
opetella infuusioautomaattien ja ruiskupumppujen tarkkailua sekä niiden käytön periaatteita sekä
muuttaa valvotusti perifeerisen infuusion tiputusnopeutta
arvioida lääkehoidon vaikuttavuutta (erityisesti lääkkeiden vaikutuksen seuranta ja toteutuksen kirjaus)
seurata/arvioida pot¡laan nestehoitoa ja nestetasapainoa ja huolehtia niiden dokumentoinnista
perehtyä lääkkeenantoon infuusioportin kautta ja osallistua infuusioportin hoitoon.
antaa ohjaajan välittömässä valvonnassa i.v lääkitys perifeeriseen kanyyliin (ainoastaan yiimeisen
lukukou de n h o rjoittelujakso//o).
Lupa koskee seuraavia lääkeaineita: antibiootit infuusio/ stoossi, parasetamoli-infuusio,
osallistua verensiirron valmisteluun tarkistustoimenpiteineen ja potilaan seurantaan
i

-
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4) Epiduraalinen lääkeannostelu
- perehtyä epiduraaliseen kivunhoitoon ja ohjeistukseen (opiskelija ei saa antaa lääkkeitä epiduraalisesti)
- osallistua punktioalueen tarkkailuun ja hoitoon sekä epiduraalikatetrin poistoon

Tämä ohje on voimassa 30.10.2017 alkaen toistaiseksi
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