
EPA – Pitkäaikaissairaan lapsen poliklinikkakäynti 

1. EPA:n nimi Pitkäaikaissairaan lapsen poliklinikkakäynti 
 

 Arvioitava tilanne (kouluttaja täyttää): 
(erikoisala, vastaanoton tyyppi, vaikeusaste) 

2. Määritelmät ja 
rajoitukset 

Erikoistuva osaa ydinasiat hoidettavasta sairaudesta ja sen hoidosta ja osaa soveltaa näitä 
tietoja yksilöllisesti potilaan hoitoon. 
Osaa tarvittaessa konsultoida erikoislääkäriä neuvojen ja ohjeiden saamiseksi. Ymmärtää 
pitkäaikaissairauden merkityksen lapsen ja perheen elämässä.  
Osaa toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä hyödyntäen muiden osaamista. 
 

2. Mahdolliset riskit ja 
komplikaatiot 

Erikoistuva lääkäri ei havaitse taudin etenemistä/aktivoitumista, joka voi johtaa 
hoitotasapainon heikkenemiseen.  

3. Tärkeimmät 
osaamisalueet 

Lääketieteellinen osaaminen 
Yhteistyötaidot 
Vuorovaikutustaidot 
Johtaminen 
Tiedonhallinta ja oppiminen 
Terveyden edistäminen 

4. Suoritusta koskevat 
odotukset 
-tiedot 
-taidot 
-asenteet  
 

Valmistautuminen poliklinikkakäyntiin 
- potilasasiakirjoihin tutustuminen 
- lisätiedon hankkiminen (kirjallisuus ja konsultointi) 
- lähetteiden laatiminen 
- tutkimustulosten läpikäynti 

Suoriutumisen aste 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

Poliklinikkakäynti 
- anamneesi (ikä huomioiden potilaalta/vanhemmilta) 
- kliininen tutkiminen 
- osaa tulkita saadut tulokset, tietää normaaliarvot eri ikäisillä 

lapsilla ja osaa selittää ne lapselle/vanhemmalle 
ymmärrettävästi 

- tunnistaa hoidon muutosta vaativat poikkeavat tulokset  
- suunnittelee jatkohoidon tarvittaessa erikoislääkäriä 

konsultoiden 
- osaa määrätä tarvittavat jatkotutkimukset ja seurantakäynnin 

ajankohdan 
- ymmärtää hoitamansa sairauteen liittyvät kuntoutusmuodot ja 

sosiaalietuudet 
- osaa laatia tarvittavat lähetteet ja lausunnot 
- tiedostaa, että joissakin hoitomuodoissa edellytetään 

erityislausuntoja 
- osaa tukea lapsen normaalia kasvua ja kehitystä ja ottaa 

huomioon sairauden asettamat rajoitukset jatko-opintojen ja 
ammatinvalinnan suhteen  

- kartoittaa perheen jaksamista ja osaa tukea sitä 

Suoriutumisen aste 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

Poliklinikkakäynnin jälkeen 
- osaa laatia tarvittavat potilaskertomusmerkinnät 
- huolehtii tiedon siirtymisestä yhteistyötahoille 

Suoriutumisen aste 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

5. Ohjaus- ja 
harjoittelumenetelmät 

  Useiden  vastaanottotilanteiden  seuraaminen 
Potilasasiakirjoihin tehdyt merkinnät 
 



6. Osaamisen 
arvioinnissa käytetyt 
menetelmät ja 
päätöksen perusteet  

Mini-CEX 
Potilastapauskeskustelu  
 

7. Koulutuksen vaihe, 
jossa yleensä 
saavutetaan 

Erikoistumiskoulutuksen loppuvaiheessa, jolloin erikoistuvalle on jo kertynyt osaamista ja 
kokemusta erikoispoliklinikoiden työskentelystä. 

8. Suositan 
erikoistujaa 
luottamuksen tasolle 
 

1 aste ꙱ 
Erikoistuva on 
ollut 
seuraamassa 
kouluttajan 
poliklinikka-
vastaanottoa 

2 aste ꙱ 
Erikoistuva voi 
pitää 
poliklinikka-
vastaanottoa 
suoran 
ohjauksen 
alaisena 

3 aste ꙱ 
Erikoistuva voi 
pitää 
poliklinikka-
vastaanottoa 
epäsuoran 
ohjauksen 
alaisena 

4. aste ꙱  
Erikoistuva voi 
pitää 
poliklinikka-
vastaanottoa 
itsenäisesti 

5 aste ꙱ 
Erikoistuva voi 
pitää poliklinikka-
vastaanottoa 
itsenäisesti ja  
ohjata 
kokemattomampia 

9. Voimassaoloaika Pysyvästi, ellei kliinisessä työssä huomattavan pitkiä keskeytyksiä 

Päiväys ja allekirjoitus  
 
 

 


