LOP – Lääkehoidon osaamisen perusteet
Lääkehoidon osaamisen perusteet on kolmeosainen verkkokurssikokonaisuus, johon
sisältyvät myös teoria- ja lääkelaskutentit. Lisäksi kurssikokonaisuudesta löytyvät
syventävinä osina PKV- ja rokotusluvan suorittamiseen vaadittavat teoriaopinnot ja tentit.
Tämän kurssin avulla voit saada teoreettiset valmiudet lääkehoidon peruslupaan, PKVlupaan ja rokotelupaan oman organisaatiosi
linjausten mukaisesti.
Lääkehoidon osaamisen
perusteet
OSA I - Lääkehoidon perusteet







Kurssin osaamistavoitteena on, että










ymmärrät lääkehoidon merkityksen osana
potilaan hoidon kokonaisuutta
tiedät oman roolisi potilaan lääkehoidon
toteuttamisessa, seurannassa ja
ohjaamisessa
osaat toimia aseptisten periaatteiden
mukaisesti ja käsitellä lääkkeitä oikein
ymmärrät eri lääkemuotojen erot ja osaat
antaa lääkkeet eri antotapoja käyttäen
osaat seurata potilaan lääkehoidon
toteutumista ottaen huomioon haitta- ja
yhteisvaikutusten mahdollisuuden
osaat ohjata potilasta lääkehoitoon liittyvissä
asioissa
ymmärrät miten lääkkeen käyttäjän ja
lääkkeen ominaisuudet voivat vaikuttaa
lääkehoitoon
tunnet lääkehoidon erityistilanteet, kuten
rokottamisen ja PKV-lääkkeiden annon
perusteet
hallitset lääkelaskut

Normistot lääkehoidon perustana
Lääkkeiden luokittelu ja
tiedonhaku
Lääkkeet elimistössä
Lääkehuolto
Aseptiikka lääkehoidossa
Lääkelaskenta ja lääkelaskujen
harjoitustentti

OSA II - Lääkehoidon toteuttaminen










Lääkityksen selvittäminen
Lääkehoidon arviointi ja
määrääminen
Lääkkeiden käsittely
Lääkkeiden anto luonnollista tietä
Lääkkeiden anto ihon alle ja
lihakseen
Lääkkeettömän infuusiopussin
vaihtaminen
Lääkkeen ottoajankohta
Lääkehoidon vaikutusten seuranta
Lääkehoidon ohjaus ja
dokumentointi

OSA III - Lääkehoidon erityistilanteita







Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä
Riskilääkkeet
Rokotteet
Lääkkeellinen happi
Anafylaktisen reaktion hoito
Virhetilanteissa toimiminen
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PKV-lupa
PKV-kurssilla käsitellään pääasiassa
keskushermostoon vaikuttavia lääkeaineita,
joiden antamiseen tietyt ammattiryhmät
tarvitsevat lisäkoulutusta. Opinnot
täydentävät myös laillistettujen
terveydenhuollon ammattihenkilöiden PKVosaamista.

PKV-opinnot:










Kuka saa antaa PKV- ja N-lääkkeitä
Keskushermostoon vaikuttavat
lääkeaineryhmät
Punainen kolmio
Lääkkeiden säilytys
Kulutuksen seuranta
Lääkkeiden hävittäminen
Väärinkäytön ehkäisy
PKV-lääkkeet
PKV-näytön arviointikriteerit

Rokotuslupa
Rokottajalta vaaditaan syventävää tietoa
rokotteista, niiden käsittelystä ja
antamisesta sekä käytännön näyttöä
rokotteen antamisesta. Rokotuslupa-kurssi
antaa teoreettiset valmiudet rokotusluvan
suorittamiseen.

Rokotus-opinnot:





Rokottamisen teoreettiset perusteet
Rokotteita ja niillä ehkäistäviä tauteja
Rokottamisen tarkistuslista näyttöä
varten
Rokotenäyttöjen arviointikriteerit

Verkkotentit
Teoriatentit:




Jokainen kurssin kolmesta osa-alueesta sisältää teoriatentin
Ohjelma arpoo tenttipankista 10 teoriakysymystä
Tentin läpäisyyn vaaditaan 80 % vastauksista oikein

Laskutentti:




Lääkehoidon osaamisen perusteet-kurssi sisältää lääkelaskutentin
Ohjelma arpoo tenttipankista 5 lääkelaskua
Tentin läpäisyyn vaaditaan 100 % vastauksista oikein

Kurssi saatavana myös ruotsinkielisenä: LOP - Tillståndsutbildning i grunderna i
läkemedelskunskap
Lisätietoja: love@awanic.fi
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