Saimaan ammattikorkeakoulu – ENSIHOITAJA (AMK) 240 op
Asiakaslähtöisyys, Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, Johtaminen ja yrittäjyys, Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö,
Kliininen hoitotyö, Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, Ohjaus- ja opetusosaaminen, Terveyden ja toimintakyvyn
edistäminen, Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus, Hoitotason ensihoito, Ensihoitolääketiede ja farmakologia,
Ensihoidon teknologian käyttö, Ensihoitotyön johtaminen, Ensihoidon palvelujärjestelmä ja viranomaisyhteistyö

ERIKOISOSAAMISEN HALLITSIJA JA HOITOTYÖN KEHITTÄJÄ JA VAIKUTTAJA

4. vuosi

Hoitotason ensihoito
Hoitotason toimenpiteet ja ohjaaminen
Ensihoitolääketiede 2 ja 3
Ensihoidon farmakologia
Ammatillinen harjoittelu 5

6 op
3 op
6 op
3 op
15 op

Vaativa hoitotason ensihoito
Ammattitaidon arviointi 2
Ensihoidon johtaminen
Syventävä harjoittelu

3 op
3 op
3 op
15 op

HOITOTAITOJEN SOVELTAJA JA TERVEYDEN EDISTÄJÄ

3. vuosi

Anestesia- ja tehohoitotyö
Ensihoito päivystysalueella
Ensihoitolääketiede 1
Viranomaisyhteistyö
Ammattitaidon arviointi 1
Ammatillinen harjoittelu 3 ja 4

6 op
3 op
3 op
3 op
2 op
18 op

Perhe- ja yhteisöhoitotyö
Toimintakykyä edistävä hoitotyö kotona
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi
Svenska i arbetslivet
Opinnäytetyön toteutus, raportointi ja kypsyysnäyte

6 op
3 op
3 op
3 op
10 op

HOITOTYÖN KLIINISTEN TAITOJEN OSAAJA

2. vuosi

Kirurginen, perioperatiivinen ja akuuttihoitotyö
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Ensiapu 2 ja poikkeusolojen terveydenhoito
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
Ammatillinen harjoittelu 1 ja 2

9 op
3 op
3 op
2 op
3 op
20 op

Sairastunut potilas
Vammautunut potilas
Ensihoitopalvelu
Potilaan tutkiminen
Opinnäytetyön suunnittelu

6 op
3 op
3 op
3 op
5 op

EETTISEEN JA TURVALLISEEN HOITOTYÖHÖN PEREHTYJÄ

1. vuosi

Orientoivat opinnot
Hoitotyön auttamismenetelmät
Potilasturvallinen hoitotyö
Anatomia ja fysiologia
Ensiapu 1
Ammatillinen kasvu 1 ja 2
Orientoiva harjoittelu

2 op
7 op
3 op
3 op
1 op
4 op
10 op

Sisätautien hoitotyö
Lääkehoito ja farmakologia
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi
Mielenterveys-ja päihdehoitotyö
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala
English Communication at Work

6 op
6 op
3 op
6 op
3 op
3 op

ENSIHOITAJA (AMK), vuositeemat
4. vuosi

ENSIHOITAJA ERIKOISOSAAMISEN HALLITSIJANA JA HOITOTYÖN
KEHITTÄJÄNÄ JA VAIKUTTAJANA
Opiskelija kehittää omaa työtään näyttöön perustuen, löytää kehittämishaasteita ja saa valmiuksia
uuden tiedon ja innovaatioiden tuottamiseen. Opiskelija syventää hoitotyön ja ensihoidon osaamistaan
oman urasuunnitelmansa mukaisesti huomioiden tuloksellisen ja vaikuttavan toiminnan sekä
johtamisen merkityksen työyhteisössä. Opiskelija näyttää ammattiinsa liittyvän teoreettisen ja
käytännöllisen osaamisen sekä valmiutensa turvalliseen potilaan hoitamiseen ammattitaitoa
arvioivissa kokeissa.

3. vuosi

HOITOTAITOJEN SOVELTAJA JA TERVEYDEN EDISTÄJÄ
Opiskelija tunnistaa perheen ja yhteisön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa käyttää
asiakaslähtöisiä terveyden edistämismenetelmiä hoitotyössä. Opiskelija osaa soveltaa tavoitteellisesti
hoitotyön tietoja ja taitoja asiakkaan / potilaan hoidossa erilaisissa hoitoympäristöissä hoitotyössä.

2. vuosi

HOITOTYÖN KLIINISTEN TAITOJEN OSAAJA
Opiskelija osaa keskeiset hoitotyön kliiniset taidot; hallitsee toimenpiteet ja hoitotaidot, joilla edistetään
ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään ja hoitotyön toimintamalleja
erilaisissa hoitotilanteissa. Opiskelija tuntee yleisimmät terveyttä uhkaavat terveysriskit ja - ongelmat
ja osaa käyttää tietojaan ja taitojaan potilaan hoidossa.

1. vuosi

EETTISEEN JA TURVALLISEEN HOITOTYÖHÖN PEREHTYJÄ
Opiskelija tuntee inhimillisen käyttäytymisen merkityksen, osaa luoda luottamuksellisen
vuorovaikutussuhteen asiakkaaseen / potilaaseen sekä hahmottaa hoitotyön osana julkista ja
yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Opiskelija omaksuu turvallisen hoitotyön käytänteitä
ja toimii hoitotyössä eettisten periaatteiden mukaan sekä hallitsee perushoitotaidot.

