i*
soite
I

al

Ohle/ Lähihoitalaopiskelijan
lääkehoidon harjoittelu
päivitetty 5.20 I 5/ I 0.20 I 7

lÄÄrenor DoN o HJAUs ¡-ÄH HorrAJAoprsKELUAN rvössÃoppr
r

M

rsEssA

Tämä lääkehoidon ohjausohje perustuu julkaisuun "Turvallinen lääkehoito; opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen
sosiaali- ja terveydenhuollossa" (THL 2015) ja Soiten lääkehoidon suunnitelmaan.

Läh

ihoitajaop iskelijan lääkehoidon ohjau ksessa huom ioitavaa

Opiskelijan työssä oppiminen osana pakollisia tutkinnon osia:
Opiskelija saa ohjaajan välittömässä valvonnassa ontoo löökkeitö luonnollisto tietö (suun kautta, peräsuoleen,
iholle, silmään, nenään, korvaan, emättimeen) sekä hengitysteihin ja nenämahaletkun ja PEG letkun kautta.
Opiskelijalla on valmiudet opiskella
annoksiin
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lääkehoidon kirjaamista ja tiedottamista
vaikutuksenseurantaa

Opiskelija voi harjoitella /öökkeen ontoo ihon alle (sc) ja lihokseen (im) injektioino vastaavan lääkeluvan
omaavan ohjaajan välittömässä valvonnassa kun ensin on lääkehuollon lähiopetuksessa harjoitellut
valmiuksia toteuttaa näitä injektiomuotoja.

Opiskelija saa ohjaajan välittömässä valvonnassa opiskella suonensisäisen lääkehoidon toteutusta
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Opiskelijan työssä oppiminen osaamisalassa
Opiskelija saa sairaanhoitajan välittömässä valvonnassa opiskella suonensisäisen nestehoidon toteutusta

seuraavasti'
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avustaa lääkäriä tai sairaanhoitajaa perifeerisen kanyylin laitossa

tä)¡ttää lääkkeettömän nesteensiirtoletkuston
seurata nestehoidon toteutusta ja kirjata tiedot
tarkkailla ja hoitaa kanyylin pistoskohtaa
poistâa perifeerisen kanyylin
Opiskelija ei voi harjoitella Q-syte. n täyttöä ja huuhtelemista
vaihtaa lääkkeettömän perusliuosta sisältävän infuusiopussin tai -pullon.

Opiskelija voi antaa kulutuksen seurantakortilla olevia injektiona (sc ja im) annettavia lääkkeitä
sairaanhoitajan välittömässä valvon nassa.

Opiskeliian työssä oppi m inen ensihoidon osaam isalassa
Opiskelija saa asettaa perifeerisen iv kanyylin sairaanhoitalan. ensihoitajan (amk) tai lääkärin välittömässä
valvonnassa harjoiteltuaan sitä ensin luokkatilanteessa opettajan valvonnassa.
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Missään opiskelun vaiheessa opiskelija:
ei saa antaa suonensisäistä injektiota eikä vaihtaa lääkelisäystä sisältäviä
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infuusionesteitä
ei saa laimentaa antibiootteja
ei saa infusoida vertâ tai verikomponentteja
muuttaa infuusioautomaattiin tai ruiskupumppuun säädettyä annostelunopeutta.
ei saa antaa rokotteita

Tämä ohje on voimassa 30. 10.201 7 alkaen toistaiseksi
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