SOSIAALIHAMMASLÄÄKETIEDE / SUUN TERVEYDENHUOLTO / SUUN TERVEYSTIEDE

(HL

on lukuvuosi ja D/DC ovat lukukausia)

TURKU

UEF

OULU

HELSINKI

D5

HL2, HL4, HL5

DC5

H1-H5

Ydinaines, jonka hallitseminen on välttämätöntä
Terveydenhuollon eettiset ja juridiset perusteet.

ydinaines, joka usein tarpeellista

ydinaines, joka joskus hyödyllistä

KVTES, LS, sosiaaliset perusoikeudet ja
niiden vaikutustavat

Keskeiset toimintaa säätelevät lait, säädökset, ohjeet ja suositukset
Valmistuessaan hammaslääkäri:

¤ toimii hammaslääkärin toimintaa koskevan voimassaolevan lainsäädännön ja ohjeiden mukaisesti (potilasasiakirjat,
tietoturva, potilasturvallisuus, infektiot)

¤ hallitsee säteilyturvalainsäädännön; osaa toimia itse ja ohjaa myös hoitotiimiä toimimaan säteilyturvalainsäädännön
mukaisesti
¤ tuntee terveydenhuollon valvonnan

Infektiot- muun opetuksen
yhteydessä (mm. kliiniseen
muutoin DC5-10, infektion
työskentelyyn
Infektiot- muu opetus
kirurgian opetuksen
valmentautuminen).
yhteydessä
Potilasturvallisuutta käsitellään
myös mm. D8
Radiologian opetuksen
Radiologian opetuksen sisällä RAD opetuksen yhteydessä
yhteydessä

¤ noudattaa markkinoinnissa alan yleisiä hyviä käytänteitä

Terveydenhuollon eettinen arvoperusta

D5

DC5

Potilasasiakirjat H2,H3 pääosin,
tietoturva H2-H5, potilasturvallisuus H4,
H5, infektiot muun opetuksen
yhteydessä
Radiologian opetuksessa
Terveystaloustieteen seminaaripäivä,
Hml-liiton luento
H1, H4, H5

Lääkärin etiikka -kirja

Valmistuessaan hammaslääkäri:
¤ noudattaa yksittäisen potilaan ja väestöryhmien hoidossa terveydenhuollon eettisiä periaatteita
¤ kunnioittaa potilaiden ihmisarvoa ja kohtelee heitä yhdenvertaisesti ilman ennakkoluuloja ja syrjintää
¤ kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, valintoja ja suostumuksia ja ottaa huomioon salassapitovelvollisuuden- toimii
viipymättä havaitessaan vaaroja tai haittoja työympäristössään
¤ käsittelee ammattitaitoisesti sähköisiä potilastietoja ja käyttää ammattitaitoisesti sosiaalista mediaa ja digitaalista
viestintää ottaen huomioon sekä oman että ammattikunnan maineen
¤ osaa ryhtyä asianmukaisiin toimiin auttaakseen taitamatonta tai epäeettisesti toimivaa kollegaa tai hänen potilaitaan

Toimivan potilassuhteen luominen ja ylläpitäminen
Vuorovaikutustaidot

Some-ja digiviestintää
käsitellään D2 mentoroinnin
yhteydessä

Some- ja digiviestintä H3, lainsäädäntö
digitaalisessa hammaslääketieteessä H5
H5 etiikkakurssi

Kollegiaalisuus mm D8 opetus
D4, D5, D8

HL2-HL5

D4, D5, D8, myös muun
opetuksen yhteydessä

HL2-HL5

DC4, DC5, DC8
DC4, DC5, DC8, kliinisen
opetuksen yhtedessä DC5DC10

H3, H4
H3, H4, myös osa muuta ja kliinistä
opetusta

Valmistuessaan hammaslääkäri:
¤ omaa kokonaisvaltaisen potilaslähtöisen käsityksen hammaslääkärin ammatista

yhdessä muu opetus

¤ toimii vastuullisesti ja potilaan edun mukaisesti edistäen hänen terveyttään

yhdessä muu opetus

¤ osaa toimia oma-aloitteisesti, mutta tunnistaa omat rajansa ja osaa tarvittaessa hakea tukea

yhdessä muu opetus

¤ osaa valita ja priorisoida hoitovaihtoehtoja, jotka vastaavat nykyaikaisia hoitokäytäntöjä sekä sopivat yhteen
hoitolinjausten ja käytössä olevien resurssien kanssa

yhdessä muu opetus
H2-H5

¤ tunnistaa hammaslääkärin oikeudet ja velvollisuudet terveydenhuollon ammattihenkilönä
¤ osaa kertoa potilaalle ymmärrettävästi diagnoosista, hoitovaihtoehdoista, hoidon kulusta, kustannusarviosta, hoidon
ennusteesta ja mahdollisista riskeistä
¤ osaa kommunikoida ymmärrettävästi ja asiantuntevasti potilaan tai häntä edustavien tahojen, työyhteisön, sidosryhmien
ja yleisön kanssa

yhdessä muu opetus

yhdessä muu opetus

¤ osaa seurata alan kehitystä ja kykenee arvioimaan omaa täydennyskoulutuksen tarvettaan

H4, H5

¤ osaa käyttäytyä kollegiaalisesti ja omalta osaltaan työyhteisönsä hyvinvointia edistävästi
¤ osaa kommunikoida ymmärrettävästi ja asiantuntevasti potilaan tai häntä edustavien tahojen, työyhteisön, sidosryhmien
ja yleisön kanssa
¤ tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa omassa viestintätyylissään tunnistaa ja osaa toimia asianmukaisesti
kohdatessaan kaltoin kohdellun potilaan

Pelkäävän potilaan hoito

H5, osana muuta opetusta

H3 (harjoitukset näyttelijän kanssa),
lasten hh
D8, myös D10 ja D7 (lasten hh)

HL5 (valinn. kurssi) sekä
yhdessä muu opetus

DC8

H3 (harjoitukset näyttelijän kanssa),
lasten hh

D1, D8, D10

HL4

DC1, DC4, DC 8

H1, H2, H4

D1, D5, D8
D8

HL2, HL4, HL5

DC1, DC 8

HL5
HL4 tai HL5

DC8
DC8
DC10
DC8 tai DC 10

Valmistuessaan hammaslääkäri:
¤ tunnistaa potilaan hoitotilanteeseen liittyvän kivun, pelon ja stressin sekä osaa käyttää niiden hallinnassa asiaankuuluvia
toimintatapoja, tarvittaessa lääkitystä

Suusairaudet kansanterveysongelmina
Valmistuessaan hammaslääkäri:
¤ tuntee kansanterveysongelmiksi tunnistetut suu- ja muut sairaudet sekä niiden yhteiset riskitekijät
¤ ymmärtää terveyskäyttäytymisen muutoksen tärkeyden sekä sen menetelmät ja rajoitukset väestötasolla

Suun terveyspalveluja tuottavat tahot ja niiden toimintatavat
Suun terveydenhuolto kansanterveystyön osana
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Yksityiset hoitopalvelut
Sairausvakuutus suun terveydenhuollossa
Valmistuessaan hammaslääkäri:
¤ osaa kuvata suun terveydenhuollon järjestämistavat, palvelujen tarjoamisen ja erilaiset korvaus- ja maksujärjestelmät
sekä yleiset terveydenhuollon järjestämisen tavat
¤ osaa toimia suun ja muun terveyden puolestapuhujana suhteessa potilaisiin, erilaisiin organisaatioihin ja yhteisöihin sekä
poliittisiin päättäjiin myös terveydenhuollon ulkopuolella
¤ osaa keskustella näistä suhteessa oikeudenmukaisuuteen (julkinen ja yksityinen), tasapuoliseen hoitoon pääsyyn sekä
hoidon laatuun ja tuloksiin
¤ saa kuvata suun terveyden osana terveyspolitiikkaa sekä kansanterveysstrategioita
¤ osaa pohtia erilaisia esimerkkejä terveyspalvelujen muutoksista paikallisella ja kansallisella tasolla suhteessa terveyden
edistämiseen

D10

H3
H3
H3
H3, H5
H3, H5

yhdessä muu opetus
sosiologian perusteet

¤ osaa keskustella terveydenhuollon yhteistyön periaatteista paikallisissa yhteisöissä

Suun terveydenhuollon ammattiryhmät ja niiden välinen työnjako

D1, D8, D10

HL2, HL4, HL5

DC1, DC8, DC10

H1-H5

Toiminnan organisointi
Valmistuessaan hammaslääkäri:
¤ johtaa tehokkaasti hammashoitotiimin kaikkia jäseniä
¤ osaa työskennellä hoitotiimin kanssa huomioiden terveyden, turvallisuuden ja hygienian
¤ osaa toimia ammattimaisesti ja rakentavasti yhteistyössä hoitotiimin ja sidosryhmien sekä oman ammattikuntansa kanssa
¤ osaa tuoda aktiivisesti tietonsa ja taitonsa työyhteisön käyttöön

¤ osaa kuvata olemassa olevat urapolut sekä koulutusmahdollisuudet

Terveyden edistäminen
Vuorovaikutuksen perusteet
Terveydestä viestittämisen perusteet

Hml-liiton luennoilla puhutaan
mm hml toimintaympäristöistä.
Erikoistumisesta ym kandeille
puhutaan laitoksen yhteisessä
puolen päivän
erikoistumissessiossa.

H5

D1, D4, D8, D10

HL4

DC1, DC4, DC8, DC10

H1, H2, H4

D4, D5
D4

HL2, HL3
HL4, HL5

DC4, DC5
DC6, motivoiva haastattelu

H3
H3

Globaalit ehl-tasoa

???
DC8, DC10

H2, H3

erilaisuuden (etnisyys, kehitysvammaisuus
jne.) ymmärtäminen
pedagogiset taidot

Valmistuessaan hammaslääkäri:
¤ osaa keskustella terveyteen vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä sekä terveyteen liittyvästä eriarvoisuudesta
¤ osaa keskustella kansallisista ja globaaleista suun terveyden kehityssuunnista sekä poliittisista, sosiaalisista ja
taloudellisista suuntauksista ja niiden vaikutuksesta terveyteen
¤ ymmärtää terveyskäyttäytymisen muutoksen tärkeyden sekä sen menetelmät ja rajoitukset väestötasolla

Suusairauksien ehkäisyn strategiat

terveystaloustieteen perusteet
D8, D10

Valmistuessaan hammaslääkäri:
¤ osaa kuvata ja toteuttaa moniammatillisia lähestymistapoja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen
yksilö- ja väestötasolla, myös muiden kuin suun terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
¤ osaa kertoa esimerkkejä tehokkaista kansanterveys interventioista

Hammaslääkärin oman terveyden ylläpitäminen
Ergonomia
Esimiestyö, alaistaidot ja työn hallinta

D5, D10
D5, D10

muun opetuksen osana

DC5, DC6, DC8, DC10
DC5, DC10

muun opetuksen osana

D8, D10, muun opetuksen osana

HL5

DC10

H5

Muun opetuksen yhteydessä.
erit. D5 (kliiniseen
hoitoharjoitteluun
valmistautuminen)

muun opetuksen osana

muun opetuksen osana

muun opetuksen osana

muun opetuksen osana

johtamisen perusteet, työnhallinnan
perusteet

Valmistuessaan hammaslääkäri:
H4, H5

¤ johtaa ja ylläpitää turvallista työympäristöä
¤ hallitsee aseptisen työskentelyn perusteet; osaa toimia itse ja ohjaa hoitotiimin toimimaan aseptisten työskentelyn
periaatteiden mukaisesti
¤ osaa hoitaa akuuteissa tilanteissa lähetekäytännöt ja lääkkeiden määräämisen
¤ tunnistaa ja osaa toimia hammaslääkärin ammatin terveysriskit huomioiden
¤ toteuttaa riskiarviointia työyksiköissä ja raportoi potilas- ja työturvallisuuspoikkeamista
¤ osaa toimia vastaanottotoiminnan yhteydessä ilmenevissä hätätilanteissa sekä osaa luoda ennakoivan ja toteutettavissa
olevan toimintamallin mahdollisten hätätilanteiden varalle (laadunseuranta)
¤ osaa arvioida hammasteknisten töiden laatua

Tutkimustiedon kriittinen arviointi
Näytön käsite hammaslääketieteessä

H5

yhdessä muu opetus

muun opetuksen osana

muun opetuksen osana
muun opetuksen osana

¤ osaa kehittää osaltaan omaa toimintaympäristöään huomioiden ajantasaiset materiaalit ja välineistön

Käytännön työssä tarvittavat tiedonhakumenetelmät

yhdessä muu opetus

pedagogiset taidot

H5

D2,D3, D6, pääsääntöisesti
muun opetuksen osana

HL1-

DC1, DC 4

H1, H4

D4 osana muuta opetusta

HL1-HL5

DC7
DC7, läpi curriculumin

H1, H4
H1, H4

yhdessä muu opetus

yhdessä muu opetus

Valmistuessaan hammaslääkäri:
¤ osaa käyttää työssään alansa ajantasaista, näyttöön perustuvaa tietoa
¤ omaa valmiuden kriittiseen tieteelliseen tiedonhakuun ja osaa käsitellä ja soveltaa hankkimaansa tietoa potilaan hoitoon
¤ osaa käyttää hammaslääketieteen peruskäsitteitä ja – termejä asianmukaisesti

eri kohdissa myös muissa
oppiaineissa
Puhutaan myös D8, D10
yhteydessä
Termistön opetus kuuluu
kullekin oppiaineelle
oppiainekohtaisesti

¤ osaa yhdistää lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon
¤ osaa kuvata väestön suun terveyden arviointia, mukaan lukien epidemiologiset tutkimukset
¤ osaa ottaa kantaa tutkimustarpeisiin, joita tarvitaan suun terveyden edistämiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi ja
terveydenhuollon järjestämiseksi

osana eri oppialojen opetusta
H4, lisäksi osa eri oppialojen opetusta

yhdessä muu opetus

yhdessä muu opetus

osa eri oppialojen opetusta

yhdessä muu opetus

yhdessä muu opetus

osana eri oppialojen opetusta
H2

D3, D4 osana muuta opetusta
???

osana eri oppialojen opetusta
terveystaloustiede
markkinointi

Täydentävä tietous, joka lisää teoreettisia yksityiskohtia ja selventää harvinaisempia sovelluksia
Erityistietämys, joka syventää jonkin alueen hallintaa
Yritystoiminta

D10

HL5

DC10

H5

kansantaloustiede, laskentatoimi

