Muut erikoisalat
vanhuspotilaiden kannalta
Endokrinologia:
osteoporoosin hoito, diabeteksen hoito,
tyreoideaongelmat

Suoritusajankohta ja
koulutuspaikka
Hyväksytty

Omat
kokousesitelmät yms.
Aihe/otsikko

Geriatrian erikoislääkärikoulutuksen

Suoritusajankohta,
paikka ja kesto

lokikirja

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja
Turun yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat

Nefrologia: munuaistoiminnan arviointi
ja tutkimukset, dialyysihoito
Ihosairaudet: vanhan ihon hoito,
ihokasvaimet

Nimi:

Säärihaavan/painehaavan hoito
Urologia: inkontinenssi, infektiot,
prostatakarsinooman arviointi

Yliopisto:
Erikoistuminen alkanut:

Ortogeriatria: osteoporoottiset
murtumat (myös muut kuin lonkkamurtumat), kuntoutus

Lokikirjaan liittyy geriatrian erikoistumispalvelun jaksoarviointilomake

Onkogeriatria: solunsalpaajahoidot,
endokriiniset hoidot

Lokikirjaan voidaan lisäksi paikallisesti liittää seuraavat:
• Yliopiston geriatrian koulutusohjelman yleiset tavoitteet
• Ohje ohjauskeskusteluista
• Teoreettisen koulutuksen yleispiirteet: toimipaikalla,
ulkopuolinen koulutus (mm. kongressit kotimaassa ja
ulkomailla)

Neurologia: Aivoverenkiertohäiriöt,
Parkinsonin tauti, epilepsia, NPH
Silmäsairaudet: makuladegeneraatio,
glaukooma, diabeettinen retinopatia
Korvasairaudet: huonokuuloisuuden
arviointi ja hoito
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Toimintaympäristö
Akuutti geriatria: akuutisti sairastunut
vanhus, hätätilanteet, deliriumin hoito,
jatkohoidon määrittely ja hoidon linjaukset

Suoritusajankohta ja
koulutuspaikka
Hyväksytty

Toimenpiteet ja vastaavat
Geriatriset näkökohdat virtsatiekatetrin,
kystofiksin, laskimoinfuusion ja
nenämahaletkun asennuksessa

Geriatrinen kuntoutus:
(akuutti, elektiivinen), vaativa monisairaan
ja HRO kuntoutus, moniammatillinen hoito

Arteria-Astrupin otto

Vanhuspsykiatria:
vanhuspotilaan psykiatrinen arvio,
dementiapotilaan käytösoireiden ehkäisy,
tunnistus ja hoito, vanhusten psykoosit,
depressio, vaikeiden unihäiriöiden hoito,
ahdistuneisuushäiriöt, päihdehäiriöt

Sternaalipunktio

Muistipoliklinikka

EKG:n erityispiirteet vanhuksilla, tahdistintarpeen arviointi, ortostaattinen koe,
TILT-testi

Geriatrian poliklinikka:
geriatristen oireyhtymien (mm. HRO,
kaatuilu, huimaus) tutkimus ja hoito

Askitespunktio, pleurapunktio

Lumbaalipunktio
Vanhusten laboratorio ja kuvantamistulosten erityistulkinta

Kotisairaanhoito – kotisairaalatoiminta

Kaatuilevan potilaan arvio, tutkimusten
(ml. karotispoukaman hieronta) sekä
kuntoutusohjelman suunnittelu

Pitkäaikaishoito, palliatiivinen hoito,
saattohoito, dementiapotilaan erityispiirteet

Geriatrisen potilaan arvio (Comprehensive
Geriatric Assessment, CGA): arviointilomakkeiden käyttö

SAS-toiminta (hoidon porrastus, yhteistyötahojen tuntemus

Apuvälinearvio

Geriatrinen preventio:
rokotukset, ravitsemus, fyysinen aktiivisuus,
osteoporoosi, kardiovaskulaarisairaudet,
kaatuilu, HRO

Lääkelistan arviointi: monilääkityksen
hallittu purkaminen, munuaistoiminnan
merkitys, antikolinergiset lääkkeet,
vanhuksille sopimattomat lääkkeet,
vanhusten lääkehoidon tietokanta
(sopivuus, yhteisvaikutukset)

Suoritusajankohta ja
koulutuspaikka

Toimenpiteet ja vastaavat
Hyväksytty

Suoritusajankohta ja
koulutuspaikka

Muistipotilaan arviointi. CERAD-testistön
käyttö. Milloin tarvitaan laajempi neuropsykologinen arvio. Milloin tarvitaan
muita erikoistutkimuksia.
Pään magneetti ja TT-kuvan arvio
geriatriselta ja muistipotilaan kannalta
Kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön
tunnistaminen
Elämän loppuvaiheen hoidon periaatteet
(mm. DNR-päätökset), hoitotahto ja
sen merkitys
Laki potilaan oikeuksista, tietosuoja:
soveltaminen geriatrian näkökulmasta
Oikeustoimikelpoisuuden arviointi ja
lausunnon laatiminen (mm. muistipotilas)
Ajoterveysarvio, aselupa-arvio.
Muistipotilaan erityispiirteet
Geriatristen hoitojärjestelmien tuntemus

Muut erikoisalat		
vanhuspotilaiden kannalta
Hyödyn/riskin arviointi ennen leikkauksia ja
monimutkaisia, raskaita hoitoja (hematologia,
onkologia). Riskin arviointi erityisesti HRO:n
ja muistipotilaan kannalta
Kardiologia: sepelvaltimotaudin ja läppävikojen invasiivinen hoito. Rytmikardiologia
vanhuksilla: tahdistimet, invasiiviset hoidot

Hyväksytty

