Suomen lastenkirurgiyhdistys/Sulamaa-seura
Päivystyskysely 2012
Jos tilanne sairaalassasi/toimipaikassasi vaihtelee, merkitse kaikki vaihtoehdot.
Vastaukset joko sähköpostiin (kari.vanamo@kuh.fi) tai tavallisena kirjeenä osoitteella Kari Vanamo, Lasten
ja nuorten operatiivinen osasto 2206, KYS, 70211 Kuopio.
Tulokset pyritään esittelemään kevätkokouksessa Oulussa.
1. Vastaaja
a. Erikoislääkäri
b. Erikoistuva lääkäri
c. Muu, mikä
2. Työpaikan nimi (vastaus vapaaehtoinen)
3. Toimipaikka
a.
b.
c.
d.
e.

Terveyskeskus/avohoito
Aluesairaala
Keskussairaala
Yliopistosairaala
Muu, mikä

4. Lastenkirurgisten päivystyskäyntien lukumäärä vuodessa sairaalassasi
a. Ikäryhmä (esim- 0-14 vuotiaat)
b. Lapsipotilaat mukaan lukien kaikki erikoisalat
c. Lastenkirurgiset potilaat (jos eriteltävissä)
5. Sairaalaasi päivystyksenä otettujen lastenkirurgisten potilaiden lukumäärä vuodessa
6. Osastolle tulevien päivystyspotilaiden saapumisajankohta; prosenttijakauma
a. Klo
07-15
b. Klo
15-22
c. Klo
22-07
7. Onko toimipisteesi päivystyspoliklinikalla erillinen triage?
a. On
b. Ei
8. Triage-vastaavan koulutus
a. Sairaanhoitaja
b. Lääkäri
c. Muu, mikä

9. Lähetteellä tai suoraan päivystyspoliklinikalle tulevan lapsipotilaan ensimmäinen lääkärikontakti on
(merkitse yksi tai useampia)
a. Lastenkirurgi
b. Lastenkirurgiaan erikoistuva lääkäri
c. Lastenlääkäri
d. Lastenlääkäriksi erikoistuva lääkäri
e. Kirurgi
f. Kirurgiaan erikoistuva lääkäri
g. Kirurgian runkokoulutuksessa oleva lääkäri
h. Muu, kuka?
10. Lastenkirurgian erikoislääkäri on tavoitettavissa
a. Sairaalasta
b. Kotoa (’Vapaamuotoinen päivystys’)
c. Hälytystyöhön, jos saadaan kiinni
d. Puhelimitse toisesta sairaalasta
11. Kuka vastaa kirurgisten lapsipotilaiden hoidosta, jos lastenkirurgialla ei ole päivystäjää?
a. Asianomaisen erikoisalan aikuistakapäivystäjä
b. Jakamattoman päivystyksen senioritakapäivystäjä
c. Kirurgian etupäivystäjä
d. Lastentautien päivystäjä
e. Muu, kuka?
12. Lastenkirurgian takapäivystyksen kattavuus
a. Kattaa kaikki päivät
b. Kattaa viikonloput, mutta ei kaikkia arkipäiviä
c. Kattaa osan viikonlopuista, kaikki arkipäivät
d. Kattaa osan viikonlopuista ja arkipäivistä
e. Ei lastenkirurgian takapäivystystä
f. Muu, mikä?
13. Kuka vastaa päivystyspoliklinikan välineistön sopivuudesta lapsipotilaille?
14. Onko lapsipotilaille omat tilat, vai joutuvatko he odottelemaan päivystyspoliklinikalla vuoroaan
aikuispotilaiden joukossa?
15. Onko henkilökunta koulutettu ja pätevä lapsipotilaiden käsittelyyn?
16. Toimiiko sairaalassasi traumatiimi?
17. Hoitaako traumatiimi myös lapsipotilaat?
18. Kuuluuko traumatiimiin lastenkirurgi?
19. Miten muuttaisit kirurgisten lapsipotilaiden hoitoa päivystyspoliklinikalla toimipisteessäsi.?
20. Muuta mainittavaa

