Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
Kuulustelu 9.5.2014
Vastauksessa voi käyttää ranskalaisia viivoja, taulukoita yms. Vastauksen
maksimipituus on 3 sivua/ kysymys.

Yhteiset kysymykset
1. Läpilyöntikivun hoito: eri opioidien keskeisiä ominaisuuksia, annostelumuodot
ja annokset
2. Saattohoitopotilaan virtsaumpi: todennäköisimmät syyt ja hoito
3. Eksistentiaalinen kärsimys, mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa
saattohoitopotilaan hoitoon
4. Potilastapaus:
Reino on 67-vuotias eläkkeellä oleva toimitusjohtaja, joka sairastui ALS:iin viisi
vuotta sitten. PEG-letku hänellä on ollut nyt kolme vuotta. Hän ei halua
loppuvaiheessa ventilaattorihoitoa, mutta on hoitotahdossaan ilmaissut
haluavansa sedaation elämänsä lopussa siinä vaiheessa, kun hän ei pysty enää
mitenkään kommunikoimaan. Perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi aikuista
poikaa. Reino tulee nyt osastollesi, koska hänellä on kovia kipuja, runsasta
limaneritystä ja uniongelmia. Vuoteessa hänen on vaikea hengittää ja istumiseen
voimat eivät riitä. Aikaisemmin hän on voinut kommunikoida yhdellä sormella
tablettitietokoneen avulla, mutta enää se ei onnistu. Perhe ja potilas ovat sitä
mieltä, että nyt on aika aloittaa palliatiivinen sedaatio.
Miten toimit? Mitä vaihtoehtoja on? Perustele ratkaisusi ja kuvaile käytännön
toimenpiteet mahdollisine lääkkeineen.

Anestesiologia
5. Spinaalinen kivunhoito palliatiivisella potilaalla
6. Tehohoitopotilaan hoitolinjaukset, mitä palliatiivinen lääketiede tuo niihin?

Geriatria
5. Opiaattien aiheuttamat haittavaikutukset geriatrisella syöpäpotilaalla.
Mainitse vakavimmat ja kerro, miten toimit haitan ilmetessä
6. Toiminta-alueellasi aloittaa uusi tehostetun asumispalvelun yksikkö.
Tarkoituksena on, että asukkaat saavat olla kotonaan elämänsä loppuun asti.
Mitä sinun pitää suunnitella ja tehdä hyvän palliatiivisen hoidon
mahdollistamiseksi?

Keuhkosairaudet ja allergologia
5. COPD:n palliatiivisen hoidon erityispiirteet
6. Noninvasiivinen ventilaatio palliatiivisena hoitona

Lastentaudit
5. Saattohoidossa olevan lapsen ja hänen perheensä tukeminen
6. Lapsen itsensä huomioiminen hoitolinjakeskusteluissa

Sisätaudit/akuuttilääketiede
5. Sydämen vajaatoimintapotilaan saattohoito, milloin ja miten?
6. Maksakirroosipotilaan askiteksen hoito

Syöpätaudit
5. Pään ja kaulan alueen syövän paikallistuumorin aiheuttamat oireet ja
komplikaatiot sekä niiden hoito
6. Bisfosfonaattien tutkimusnäyttö luustoetäpesäkkeiden hoidossa

Yleislääketiede
5. Tajuttoman/sedatoidun potilaan perushoito, mitä pitää ottaa huomioon
6. Sinua on pyydetty luennoimaan saattohoitoyksikön uusille
vapaaehtoistyöntekijöille heidän roolistaan saattohoitopotilaan hoidossa.
Mainitse viisi tärkeintä asiaa, mistä haluat heille puhua.

