osaalueen
nro

osa-alue

tavoitteen
järjestysnro

tärkeys

oppimistavoite

osaamistavoite

1 Lapsen ja perheen kohtaaminen

ydinaines

Kontakti

1

1 Lapsen ja perheen kohtaaminen

ydinaines

Tiimityö

1 Lapsen ja perheen kohtaaminen

ydinaines

Elintavat

1 Lapsen ja perheen kohtaaminen

täydentävä osaaminen

Tunteiden kohtaaminen

1 Lapsen ja perheen kohtaaminen
1 Lapsen ja perheen kohtaaminen

täydentävä osaaminen
täydentävä osaaminen

Monikulttuurinen perhe
Tiedon välittäminen

2 Vuorovaikutus

ydinaines

Vuorovaikutuksen arvioiminen

Osaan luoda kontaktin ja keskustella eri-ikäisten lasten ja heidän vanhempiensa
kanssa.
Osaan kuunnella muita lasten terveyden- ja sairaanhoidossa toimivia ammattilaisia
ja toimia yhteistyössä heidän kanssaan.
Osaan käynnistää keskustelun elintavoista, selittää elintapojen ja sairauksien välisiä
yhteyksiä, ja kannustaa elintapojen muutokseen.
Havaitsen ja otan huomioon lapsen, vanhempien tai muun lähipiirin tunteita ja
reaktioita.
Huomioin uskonnon ja kulttuurin lapsen ja perheen kohtaamisessa.
Osaan kuunnella vanhempia ja keskustella siitä, mikä on lapsen edun mukaista
tutkitun tiedon mukaan.
Osaan havainnoida vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta (erityisesti
varhaisvaiheessa) sekä tehdä suunnitelman perheen vuorovaikutuksen tukemiseksi.

2 Vuorovaikutus

täydentävä osaaminen

Lapselle sepitetty/aiheutettu sairaus

8

2 Vuorovaikutus
3 Lapsen anamneesi

täydentävä osaaminen
ydinaines

Käyttäytyminen murrosiässä
Lapsen anamneesi

3 Lapsen anamneesi

ydinaines

Lapsen taustatiedot

4 Lapsipotilaan tutkiminen
4 Lapsipotilaan tutkiminen

ydinaines
ydinaines

Lapsen tutkiminen
Keuhkot ja hengitystiet

4 Lapsipotilaan tutkiminen

ydinaines

Sydän ja verenkierto

4 Lapsipotilaan tutkiminen

ydinaines

Iho

4 Lapsipotilaan tutkiminen

ydinaines

Vatsa ja imusolmukkeet

4 Lapsipotilaan tutkiminen

ydinaines

Korvat

4 Lapsipotilaan tutkiminen

ydinaines

Suu ja nielu

4 Lapsipotilaan tutkiminen

ydinaines

Genitaalit ja puberteettiaste

4 Lapsipotilaan tutkiminen

ydinaines

Nivelet

4 Lapsipotilaan tutkiminen

täydentävä osaaminen

Selkäranka ja alaraajat

Tiedän, että joskus lapsesta kerrotut oireet voivat olla keksittyjä ja löydökset
aiheutettuja.
Tiedostan murrosikäisen nuoren käyttäytymisen erityispiirteitä.
Osaan kysyä ja hankkia esitiedot eri ikäisiltä lapsilta ja niiden perusteella muodostaa
erotusdiagnostisia vaihtoehtoja.
Huomioin varhaisvaiheet, kasvun, kehityksen, aiemmat sairaudet, rokotukset,
ruokailutottumukset, suvun sairaudet, sosiaalisen tilanteen.
Osaan tutkia kaikenikäisiä lapsia ja nuoria.
Osaan laskea ja tulkita hengitystaajuuden. Tunnistan lisääntyneen hengitystyön ja
erilaiset hengitysäänet.
Osaan kuvata sydämen rytmin ja sydämestä kuuluvan sivuäänen, arvioida
verenkierron tilan sekä tulkita verenpainearvoja iänmukaisesti.
Osaan inspektoiden ja palpoiden tehdä havaintoja lapsen ihosta ja siinä olevista
muutoksista (sijainti, koko, väri, tuntuma).
Osaan vatsan ja imusolmukkeiden palpaation ja tunnistan löydökset (sijainti, koko,
konsistenssi).
Osaan havainnoida ja kuvata korvakäytävän, tärykalvon ja välikorvan tilaa ja
tunnistaa poikkeavat löydökset.
Osaan tutkia nielun (myös ilman spaattelia) yhteistyössä lapsen kanssa ja samalla
arvioida suun limakalvot ja hampaat.
Osaan inspektoiden ja palpoiden tehdä havaintoja genitaaleista, puberteettiasteesta
ja epäillä mahdollisia poikkeavuuksia (esim. rintojen ja kivesten koko,
labiasynekkiat, fimoosi, laskeutumaton kives).
Osaan tutkia nivelten liikkuvuudet ja tunnistan aristavan, turvonneen, kuumottavan
tai punottavan nivelen.
Osaan havainnoida selän ryhtivirheitä ja käyttää skoliometriä. Tiedän alaraajojen
asentojen fysiologiset muutokset eri ikäkausina.

2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

5 Neurologinen kehitys

ydinaines

Kehityksen tutkiminen ja arviointi

Osaan tutkia ja arvioida, onko lapsen kehitys eri osa-alueilla (vuorovaikutus,
kommunikaatio, karkeamotoriikka, hienomotoriikka, hahmotus) ikätasoa vastaava .

5 Neurologinen kehitys

ydinaines

Kehityksen tukeminen

Osaan käynnistää viiveettä kehityksen tukitoimet (esim. vanhempien ohjaus) ja
tarvittavat jatkotutkimukset (fysioterapeutin, puheterapeutin, toimintaterapeutin,
psykologin tutkimukset) ja tunnen erikoissairaanhoidon läheteindikaatiot.

5 Neurologinen kehitys

ydinaines

5 Neurologinen kehitys

ydinaines

5 Neurologinen kehitys

täydentävä osaaminen

6
6
6
6

ydinaines
ydinaines
täydentävä osaaminen
erityistietämys

6 Kasvu

erityistietämys

Lihasjäntevyys, lihasvoimat ja jännevenytysheijasteetOsaan tutkia jännevenytysheijasteet sekä arvioida lapsen lihasjäntevyyttä ja
lihasvoimia ja tunnistaa jatkotutkimuksia edellyttävät tilanteet
Aivohermot ja silmänpohjat
Osaan tutkia lapsen aivohermojen toiminnan ja silmänpohjat sekä tehdä löydöksistä
johtopäätöksiä.
Näkö ja kuulo
Tiedän, miten näköä ja kuuloa tutkitaan eri ikäisillä lapsilla ja milloin
jatkotutkimukset ovat aiheellisia.
Kasvukäyrän suureet
Osaan selittää kasvukäyrän suureet.
Kasvukäyrän arviointi
Osaan erottaa poikkeavan kasvukäyrän normaalista ja käyttää kasvuseulaa.
Kasvun kolme vaihetta
Tiedän normaalin pituuskasvun kolme eri vaihetta.
Mittasuhteet
Tiedostan istumakorkeuden käsitteen ja lapsen mittasuhteiden muuttumisen eri
ikäkausina.
Vastasyntyneen koon arviointi
Ymmärrän, miten vastasyntyneen suhteellinen koko arvioidaan (SGA, AGA, LGA).

6 Kasvu

erityistietämys

Sikiöaikaisen kasvun säätely

7 Puberteetti

täydentävä osaaminen

Telarke

7 Puberteetti

täydentävä osaaminen

Adrenarke

7
7
7
7
7

täydentävä osaaminen
täydentävä osaaminen
erityistietämys
erityistietämys
erityistietämys

Pubarke
Gynekomastia
Puberteetin säätely
Puberteetin biokemia
Minipuberteetti

8 Terveyttä tukevat suositukset

täydentävä osaaminen

Lasten ravitsemussuositukset

8 Terveyttä tukevat suositukset
9 Painon poikkeavuudet

täydentävä osaaminen
ydinaines

Lasten liikuntasuositukset
Ylipainon diagnostiikka

9 Painon poikkeavuudet

ydinaines

Ylipainon puheeksi ottaminen

9 Painon poikkeavuudet

täydentävä osaaminen

Lihavuuden liitännäissairaudet

9 Painon poikkeavuudet

erityistietämys

Syndroomiin liittyvä lihavuus

Kasvu
Kasvu
Kasvu
Kasvu

Puberteetti
Puberteetti
Puberteetti
Puberteetti
Puberteetti

23

27
28
29
30
31
32

Ymmärrän sikiöaikaisen kasvun säätelyn perusmekanismit ja sen mahdollisten
häiriöiden vaikutuksen lapsen myöhempään kasvuun.
Ymmärrän tytön ennenaikaisen erillisen rintarauhasen kasvun ja ennenaikaisen
puberteetin eron.
Tunnistan adrenarken kliiniset löydökset ja osaan erottaa ne varsinaisen
puberteetin löydöksistä.
Ymmärrän, mikä on pubarke.
Tunnistan gynekomastian ja osaan kertoa ilmiöstä pojalle.
Ymmärrän puberteetin sentraalisen säätelyn periaatteet.
Ymmärrän murrosiän muutosten fysiologisen ja biokemiallisen taustan.
Tiedostan minipuberteetin esiintymisen osana normaalia kehitystä ensimmäisten
elinkuukausien aikana.
Osaan löytää tietoa lasten ravitsemussuosituksista ja tukea niiden toteutumista.

33

Osaan löytää tietoa lasten liikuntasuosituksista ja tukea niiden toteutumista.
Tunnistan varhain lihomisen ja ylipainon kasvukäyrän perusteella. Osaan
anamneesin ja statuksen perusteella tehdä erotusdiagnostiikkaa tavallisimmista
syistä ja tiedän lähettämisindikaatiot erikoissairaanhoitoon.
Uskallan jo varhaisessa vaiheessa ottaa vanhempien kanssa puheeksi lapsen
ylipainon tai lihomisen. Osaan pohtia ylipainon syitä ja seurauksia sekä motivoida
perhettä elintapojen muutoksiin.
Tiedän, milloin tulee tutkia ylipainon liitännäissairauksia ja milloin lapsi lähetetään
erikoissairaanhoitoon (mm. tyypin 2 diabetes, dyslipidemiat, rasvamaksa,
hypertensio, masennus, uniapnea).
Tiedän, milloin pitää epäillä syndroomaa ylipainon aiheuttajana.

42
43

34
35
36
37
38
39
40
41

44

45

46

9 Painon poikkeavuudet

ydinaines

Alipainon diagnostiikka

Tunnistan varhain laihtumisen ja alipainon kasvukäyrästä. Osaan anamneesin ja
statuksen perusteella tehdä erotusdiagnostiikkaa tavallisimmista syistä eri
ikäryhmissä ja tiedän lähettämisindikaatiot erikoissairaanhoitoon.

47

9 Painon poikkeavuudet

täydentävä osaaminen

Alipainon puheeksi ottaminen

48

10 Taidollinen osaaminen
10 Taidollinen osaaminen
10 Taidollinen osaaminen

ydinaines
ydinaines
ydinaines

Maskiventilaatio
Suoniyhteys
Verenpaineen mittaus

Tunnistan alipainon ja laihtumisen jo varhaisessa vaiheessa ja osaan ottaa asian
puheeksi lapsen ja perheen kanssa.
Osaan ventiloida lasta maskilla.
Osaan asettaa suoniyhteyden tai intraosseaalineulan.
Osaan mitata lapsen verenpaineen, myös alaraajoista (asento, mansetin koko).

10 Taidollinen osaaminen

täydentävä osaaminen

Tympanometria

Osaan käyttää tympanometria välikorvatulehduksen diagnostiikassa ja seurannassa.

52

10
10
10
10
10

täydentävä osaaminen
erityistietämys
erityistietämys
erityistietämys
erityistietämys

Rakkopunktio
Virtsakatetri
Nenämahaletku
Lannepisto
Intubaatio

53
54
55
56
58

11 Diagnostiset tutkimukset

ydinaines

Verenkuva

Tiedän, milloin ja miten rakkopunktio tehdään lapselle.
Tiedän virtsakatetrin laiton indikaatiot lapsilla.
Tiedän nenämahaletkun laiton indikaatiot ja mahdolliset komplikaatiot.
Tiedän lumbaalipunktion indikaatiot lapsella.
Tiedän intubaation indikaatiot, erityispiirteet lapsilla ja osaan pyytää apua sen
suorittamiseen.
Tunnistan oireet ja sairaudet, joissa verenkuvan tutkiminen on aiheellista. Tunnistan
keskeiset verenkuvan muutokset eri ikäkausina ja jatkotutkimustarpeet.

11 Diagnostiset tutkimukset
11 Diagnostiset tutkimukset

ydinaines
ydinaines

Virtsanäyte
Keuhkokuva

60
61

11 Diagnostiset tutkimukset

täydentävä osaaminen

Mikrobiologiset näytteet

11 Diagnostiset tutkimukset
12 Hätätilanteet

täydentävä osaaminen
ydinaines

EKG
Elvytys

12 Hätätilanteet

ydinaines

Anafylaksia

12 Hätätilanteet

ydinaines

Septinen sokki

12 Hätätilanteet

ydinaines

Kohtausoire

12 Hätätilanteet

ydinaines

Rytmihäiriö

12 Hätätilanteet

ydinaines

Vaikea myrkytys

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Yleistilan arviointi

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

ABC- ja GCS-arvio

Hallitsen virtsanäytteen tutkimisindikaatiot ja osaan tulkita tuloksen.
Tunnen keuhkokuvan oton indikaatiot ja osaan tulkinnan erityispiirteet (thymus,
sydämen koko, hengitysvaihe) eri ikäisillä lapsilla.
Tunnen keskeiset mikrobiologiset tutkimukset ja niiden tulkinnan lapsilla (esim.
viljely, antigeeniosoitus, PCR, serologia).
Tiedän EKG:n indikaatiot ja osaan perustulkinnan eri ikäkausina.
Tunnistan lapsen elvytystä vaativat tilanteet (hengitys-, sydänperäinen, sokki,
sähköisku, hukkuminen), osaan aloittaa lapsen elvytyksen ja kutsua apua.
Tunnistan anafylaksian oireet, osaan antaa välittömän ensiavun, neuvoa tarvittaessa
ensiavun kotona ja ohjata jatkotutkimuksiin.
Tunnistan uhkaavan / ilmeisen septisen sokin huomioiden moninaisen taudinkuvan
lapsilla ja osaan aloittaa ensihoidon.
Tunnistan kiireelliset ja ei-kiireelliset kohtaukselliset oireet ja tiedän
erikoissairaanhoidon läheteindikaatiot.
Osaan epäillä EKG:n avulla rytmihäiriöitä ja ohjata lapsen oikea-aikaisesti
erikoissairaanhoitoon.
Osaan epäillä myrkytystä, selvittää tapahtumatiedot ja aloittaa hoidon ohjeiden
mukaan (akuuttihoito-oppaat, Myrkytystietokeskus).
Osaan määrittää lapsen yleistilan sekä vanhempien että omien havaintojeni
perusteella.
Osaan tehdä ABC- ja GCS-arvion, kun määritän ja seuraan lapsen yleistilaa.

Taidollinen osaaminen
Taidollinen osaaminen
Taidollinen osaaminen
Taidollinen osaaminen
Taidollinen osaaminen
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50
51

59

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Hengitysvaikeudet

Tunnistan tavallisimmista syistä johtuvat hengitysvaikeudet (esim.
kurkunpäätulehdus, bronkioliitti, obstruktiivinen bronkiitti, astma ja vierasesine).
Osaan antaa ensiavun eri syistä johtuviin hengitysvaikeuksiin ja arvioida, milloin
lapsi tarvitsee sairaalahoitoa. Osaan tarvittaessa neuvoa jatkohoidon kotona.

72

13 Akuutisti sairas lapsi
13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines
ydinaines

Akuutti kipu ja kuume
Nestetasapainon arviointi ja hoito

73
74

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Oksentelu ja/tai ripulointi

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Virtsavaivat ja -löydökset

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Diabeteksen akuutit tilanteet

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Huonokuntoinen imeväinen

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Sydämen vajaatoiminta

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Akuutti vatsa- ja kiveskipu

13 Akuutisti sairas lapsi
13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines
ydinaines

Hematologisen ja kiinteän syövän epäily
Ontuva lapsi

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Niveloireet

Osaan ohjata lapselle lääkityksen akuuttiin kipuun tai kuumeeseen.
Osaan arvioida kliinisesti lapsen kuivuman ja tarvittaessa suunnitella ja aloittaa
nestehoidon.
Osaan oksentelun ja ripulin erotusdiagnostiikan (esim. gastroenteriitti, aivokasvain,
metaboliset häiriöt kuten DM ketoasidoosi), antaa alkuhoidon ja ohjata
jatkohoitoon.
Osaan anamneesin, statuksen ja laboratoriotutkimusten avulla selvittää
virtsavaivojen ja -löydösten (esim. kastelu, kirvely, hemat- tai proteinuria) syitä sekä
päättää jatkotoimista.
Osaan epäillä tuoretta diabetesta lapsella. Tunnistan diabetesta sairastavalla
lapsella hypoglykemian ja ketoasidoosin. Osaan antaa ensiavun ja tiedän milloin
lähetän potilaan jatkohoitoon näissä tilanteissa.
Tunnistan huonokuntoisen imeväisen vanhempien kertomista oireista ja kliinisen
tutkimisen perusteella. Tunnistan käsittelyarkuuden.
Tunnistan sydämen vajaatoiminnan tyyppioireet ja kliiniset löydökset. Osaan
lähettää lapsen välittömään jatkohoitoon.
Osaan anamneesin ja statuksen perusteella tehdä päätelmiä akuutin vatsa- tai
kiveskivun syistä sekä lisätutkimuksista, hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä.
Tunnistan syöpään viittaavat oireet ja löydökset lapsipotilaalla.
Osaan selvittää ontumisen syitä ja tiedän, milloin erikoissairaanhoitoon
lähettäminen on aiheellista.
Tunnistan akuutisti hoitoa vaativan lapsen niveloireen ja osaan ohjata jatkohoitoon.

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Kaltoinkohtelu

84

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Tavallisimmat traumat

Osaan epäillä lapsen seksuaalista tai muuta kaltoinkohtelua ja suorittaa tarvittavat
kiireelliset lääketieteelliset toimenpiteet. Tiedän lastensuojelu- ja rikosilmoituksen
aiheet ja osaan laatia ilmoitukset.
Osaan tutkia ja hoitaa tavalliset pienet traumat. Tunnistan lasten tavalliset
murtumat ja pehmytkudosvammat. Pidän mielessä pahoinpitelyn mahdollisuuden.

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Pään vamma

86

13 Akuutisti sairas lapsi

ydinaines

Akuutti neurologinen oire

13 Akuutisti sairas lapsi

täydentävä osaaminen

Akuutit iholöydökset

13 Akuutisti sairas lapsi
13 Akuutisti sairas lapsi

täydentävä osaaminen
täydentävä osaaminen

Keltaisuus imeväisellä
Munuaisten vajaatoiminta

Erotan aivovamman muista pään vammoista, osaan ohjata seurannan ja tiedän,
milloin jatkotutkimukset ovat aiheellisia.
Tunnistan ja osaan arvioida sekä tarvittaessa ohjata jatkohoitoon lapsen, jolla on
akuutti neurologinen oire (esim. tajunnan häiriö, päänsärky, halvaus, tuntopuutos,
viite kohonneesta kallonsisäisestä paineesta).
Taidan eri tautikokonaisuuksiin (mm. infektiot, allergia, vaskuliitit, maligniteetit,
pahoinpitely) liittyvät tyypilliset iholöydökset, niiden hoidon ja indikaatiot
jatkohoitoon.
Tiedän, milloin imeväisen keltaisuus vaatii lisäselvityksiä ja hoitoa.
Osaan selittää munuaisten vajaatoiminnan tyyppioireet ja kliiniset löydökset.

13 Akuutisti sairas lapsi

erityistietämys

Maksan vajaatoiminta

Tiedostan maksan vajaatoiminnan tyyppioireet ja kliiniset löydökset.
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14 Akuutit infektiosairaudet

ydinaines

Kuumeen erotusdiagnostiikka

Osaan anamneesin ja statuksen perusteella selvittää kuumeen syytä ja käyttää
tarvittaessa erotusdiagnostisia tutkimuksia.
Osaan epäillä keskushermostoinfektiota ja lähettää lapsen päivystyksellisesti
jatkohoitoon.
Tunnistan lapsen tavallisen flunssan ja osaan sen hoidon.
Osaan diagnosoida tärykalvolöydöksistä äkillisen välikorvatulehduksen, varmistaa
riittävän kipulääkityksen ja pohtia perheen kanssa mikrobilääkkeen tarvetta.

92

14 Akuutit infektiosairaudet

ydinaines

Keskushermostoinfektio

14 Akuutit infektiosairaudet
14 Akuutit infektiosairaudet

ydinaines
ydinaines

Flunssa
Äkillinen välikorvatulehdus

14 Akuutit infektiosairaudet

ydinaines

Nielutulehdus

Osaan tunnistaa nielulöydösten ja kliinisten tietojen perusteella mikrobibiologisten
tutkimusten tarpeen ja tarvittaessa aloittaa mikrobilääkkeen.
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14 Akuutit infektiosairaudet

ydinaines

Keuhkokuume

97

14 Akuutit infektiosairaudet

ydinaines

Virtsatieinfektio

14 Akuutit infektiosairaudet

ydinaines

Iho- ja pehmytkudosinfektiot

14 Akuutit infektiosairaudet

ydinaines

Rokkotaudit

14 Akuutit infektiosairaudet

ydinaines

Mikrobilääkkeiden käyttö

14 Akuutit infektiosairaudet

täydentävä osaaminen

Mikrobilääkkeiden pitkäaikaisvaikutukset

14 Akuutit infektiosairaudet
14 Akuutit infektiosairaudet
14 Akuutit infektiosairaudet

täydentävä osaaminen
täydentävä osaaminen
erityistietämys

Eristystarve infektioissa
Loiset
Harvinaiset infektiot

14 Akuutit infektiosairaudet

erityistietämys

Immuunipuutteisen lapsen infektiot

Osaan diagnosoida keuhkokuumeen, aloittaa mikrobilääkkeen ja lähettää
tarvittaessa lapsen jatkohoitoon.
Osaan diagnosoida ja hoitaa virtsatieinfektion, tunnen muut vastaavia oireita
aiheuttavat syyt ja tiedän milloin lähetän lapsen erikoissairaanhoitoon.
Osaan diagnosoida iho- ja pehmytkudosinfektion, aloittaa hoidon ja tiedän milloin
lähetän lapsen jatkohoitoon (ihon pinnallinen infektio, selluliitti).
Tunnistan rokkotaudit (tuli-, vesi-, tuhka-, vihuri-, vauva-, entero- ja parvorokko)
oireiden ja löydösten perusteella. Tiedän hoitoperiaatteet, ehkäisytoimet ja
ilmoitusvelvollisuudet (tuhka- ja vihurirokko).
Osaan mikrobilääkkeiden indikaatiot, oikeat mikrobilääkevalinnat, hoidon keston ja
tavallisimmat sivuvaikutukset.
Tiedostan mikrobilääkkeiden pitkäaikaisvaikutukset (esim. resistenssi, mikrobiomin
epätasapaino).
Löydän luotettavat tiedot eristämistarpeesta eri infektioissa.
Osaan epäillä, diagnosoida ja hoitaa kihomadot, päätäit ja syyhypunkit.
Tiedän, että lapsilla voi esiintyä harvinaisia ja epätyypillisiä infektioita. Tiedän niiden
riskitekijät (mm. immuunipuutos, matkailu).
Tiedostan immuunipuutteisen lapsen infektioiden ja niiden hoidon erityispiirteet.

15 Infektiotorjunta

ydinaines

Infektioiden tarttuminen

Osaan ehkäistä lasten infektioiden leviämistä huomioiden tarttumismekanismit
(tarttumisriski, -tapa, tartuttavuusaika) ja käytettävissä olevat menetelmät.
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15 Infektiotorjunta

ydinaines

Rokotusten hyödyt
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15 Infektiotorjunta
15 Infektiotorjunta
15 Infektiotorjunta

täydentävä osaaminen
täydentävä osaaminen
erityistietämys

Rokotusten haitat
Rokotuskriittisyys
Rokotusten globaali merkitys

16 Imeväinen

ydinaines

Imeväisen ongelmat kotona

Osaan kertoa, minkälaisia tauteja voidaan torjua rokotuksilla ja minkälaista hyötyä
on eri rokotuksista yksilölle ja yhteisölle. Tiedän, miten saan tietoa alueellisesta
rokotuskattavuudesta.
Tiedän, mitä haittoja voi liittyä eri rokotuksiin.
Osaan kuunnella ja antaa tietoa rokotuskriittisille vanhemmille.
Osaan seurata globaalia infektiotilannetta ja tarvittaessa neuvoa rokotusten
suhteen.
Tiedän tavalliset imeväisen vaivat: itkuisuus, syömisen ja suolen toiminnan
ongelmat, unen häiriöt, tavalliset iholöydökset. Osaan keskustella ja antaa ohjeita.

16 Imeväinen

erityistietämys

Keskosen ongelmat

Tiedostan, että keskosuus voi vaikuttaa lapsen kasvuun, kehitykseen ja
ravitsemukseen.
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102
103
104
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17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines

Toistuva hengitysvaikeus ja astma

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines

Atooppinen ihottuma

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines

Ruoka-allergia

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines

Pitkittynyt nuha

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines

Pitkittynyt yskä

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines

Ummetus

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines

Pitkäaikainen vatsakipu

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines

Pitkäaikainen ripuli

17 Lasten pitkäaikaissairaudet
17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines
ydinaines

Kastelu
Päänsärky

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines

Viaton sivuääni

17 Lasten pitkäaikaissairaudet
17 Lasten pitkäaikaissairaudet

ydinaines
täydentävä osaaminen

Sydänvika
Unihäiriöt

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

täydentävä osaaminen

Infektiokierre

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

täydentävä osaaminen

Niveloire

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

täydentävä osaaminen

Anemia

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

täydentävä osaaminen

Maahanmuuttajalapsen verenkuva

17 Lasten pitkäaikaissairaudet
17 Lasten pitkäaikaissairaudet

täydentävä osaaminen
täydentävä osaaminen

Tyypin 1 diabeteksen hoito
Lasten lääkehoito

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

täydentävä osaaminen

Lastentautien epidemiologia Suomessa

17 Lasten pitkäaikaissairaudet

erityistietämys

Lastentautien globaali kirjo

Osaan epäillä astmaa eri ikäisten lasten hengitystieoireiden taustalla. Hallitsen
avoterveydenhuollossa toteutettavan diagnostiikan ja hoidon sekä läheteindikaatiot
erikoissairaanhoitoon.
Osaan tunnistaa atooppisen ihottuman, selittää sen syntymekanismin vanhemmille
ja ohjata ihon hoidon.
Osaan kuvata ruoka-allergian yleisimmät oireet, tehdä alkuselvittelyt ja laatia
tarvittaessa lähetteen.
Osaan epäillä allergista nuhaa pitkittyneen nuha taustalla ja tunnen
erotusdiagnostisia vaihtoehtoja (vierasesine, sivuontelotulehdus, infektiokierre).
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Osaan selvittää pitkittynyttä yskää eri ikäisillä lapsilla, tunnen erotusdiagnostisia
vaihtoehtoja (toistuvat infektiot, aiheuttajamikrobit, astma, tic-oire, refluksitauti,
vierasesine).
Osaan selvittää ummetuksen ja tuhrimisen taustatiedot, tutkia potilaan, aloittaa
hoidon ja toteuttaa seurannan.
Osaan pitkittyneen vatsakivun erotusdiagnostiikan pääpiirteet. Tiedän, milloin
jatkotutkimukset ovat aiheellisia.
Osaan pitkittyneen ripulin erotusdiagnostiikan ja tiedän, milloin jatkotutkimukset
ovat aiheellisia.
Osaan diagnosoida ja hoitaa yökastelun ja selvittää päiväkastelua.
Osaan ottaa anamneesin, tutkia ja suunnitella jatkohoidon lapselle/nuorelle, jolla
esiintyy päänsärkyä.
Tiedän, mitkä ovat ne esitiedot ja kliiniset löydökset, joiden perusteella lapsen
sydämestä kuuluvaa sivuääntä voidaan pitää fysiologisena virtausäänenä eikä
jatkotutkimuksia tarvita.
Osaan epäillä sydänvikaa lapsen oireiden ja löydösten perusteella.
Osaan kertoa normaalista unen tarpeesta eri ikäkausina ja tunnistan tavallisimmat
unihäiriöt (esim. uniapnea, yölliset kauhukohtaukset).
Osaan tukea ja valistaa infektiokierteisen lapsen vanhempia, pidän mielessä
harvinaisen immuunipuutoksen mahdollisuuden.
Osaan lähettää pitkittyneestä nivelkivusta oireilevan lapsen jatkotutkimuksiin oikeaaikaisesti. Olen tietoinen lastenreuman taudinkuvan ja diagnostiikan erityispiirteistä.
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Tiedän tavallisimmat anemian syyt ja tarvittavat tutkimukset. Osaan hoitaa
raudanpuuteanemiaa.
Tunnistan verenkuvamuutokset maahanmuuttajataustaisella lapsella ja osaan
ohjata jatkotutkimuksiin.
Tiedän tyypin 1 diabeteksen hoidon pääperiaatteet ja merkityksen.
Osaan tarvittaessa selittää, mitä lasten lääkehoidossa tulee erityisesti huomioida
(annoksen suuruus, annosmuoto, vasta-aiheet ym.).
Tiedän, mistä saa tietoa tavallisimpien lastentautien yleisyydestä ja niissä ajan
mittaan tapahtuneista muutoksista. Tiedän suomalaisen tautiperinnön käsitteen.
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Löydän tarvittaessa tietoa merkittävien lastentautien maailmanlaajuisista
muutoksista.

134

115
116
117

119
120
121
122
123
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17
17
17
17
18

Lasten pitkäaikaissairaudet
Lasten pitkäaikaissairaudet
Lasten pitkäaikaissairaudet
Lasten pitkäaikaissairaudet
Lasten terveydenhuolto ja sosiaaliturva

erityistietämys
erityistietämys
erityistietämys
erityistietämys
ydinaines

Keskosen erityispiirteet
Sydämen rakennepoikkeavuudet
Sekundaarinen hypertensio
Maahanmuuttajuuteen liittyvät infektiot
Tilapäinen hoitovapaa

18 Lasten terveydenhuolto ja sosiaaliturva

täydentävä osaaminen

Erityishoitoraha

18 Lasten terveydenhuolto ja sosiaaliturva

erityistietämys

Vammaistuki

18 Lasten terveydenhuolto ja sosiaaliturva

täydentävä osaaminen

Neuvola, kouluterveys ja sosiaalitoimi

18 Lasten terveydenhuolto ja sosiaaliturva

täydentävä osaaminen

Lasten oikeudet sekä lapsia koskeva lainsäädäntö

Tiedostan, että keskosuuteen voi liittyä pitkäaikaissairauksia.
Tiedän yleisimmät sydämen rakennepoikkeavuudet.
Tunnen sekundaarisen hypertension tavallisimmat syyt lapsilla.
Osaan etsiä tietoa maahanmuuttajalasten infektioiden kirjosta.
Tunnen indikaatiot ja osaan laatia poissalotodistuksen vanhemmalle lapsen akuutin
sairauden vuoksi (A-todistus).
Osaan selvittää sairaan lapsen erityishoitorahan aiheet ja laatia D-todistuksen.
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Tiedän, että lapsen sairauden tai vammaisuuden perusteella voidaan myöntää
vammaistukea (C-todistus).
Tunnen neuvolan, kouluterveydenhuollon ja sosiaalitoimen roolit lasten
hyvinvoinnin tukemisessa.
Tiedän lapsiin liittyvän lainsäädännön, joka velvoittaa terveydenhuollon
henkilökuntaa (esim. lastensuojelu, henkilötiedot, potilaan oikeudet, neuvola- ja
kouluterveydenhuolto, tartuntataudit).
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