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Suun terveydenhuolto

www.eksote.fi

Suuhygienistit ja hammashoitajat
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

www.eksote.fi

www.eksote.fi

Yksiköiden sijainnit
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) jäsenkuntia
ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale,
Taipalsaari, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala. Alueellamme on
kaksitoista hammashoitolaa. Eri hammashoitoloiden osoitteet
löydät Eksoten internetsivuilta:
http://www.eksote.fi/toimipisteet/hammashoitolat/Sivut/defa
ult.aspx
Tavallisimmat asiakkaat
Eksoten suun terveydenhuollossa tarjotaan palveluja kaikille
ikäryhmille koko Eksoten alueella. Hammashoitajat ja
suuhygienistit toteuttavat alle kouluikäisten ja alakouluikäisten
lasten suun terveystarkastukset sekä vastaavat pääosin
ennaltaehkäisevän työn toteuttamisesta kaikille ikäryhmille.
Hammashoitajat ja suuhygienistit toteuttavat aikuisten hoitoja
ja työskentelevät erilaisissa hoitotiimeissä osaamisensa
mukaisesti.
Henkilökunta ja työmahdollisuudet
Suun terveydenhuollossa meillä työskentelee lähes 140
henkilöä. Terveyskeskuksessa toimii erikoisalojen yksikkö, joka
tuottaa erikoishammaslääkäritasoisia palveluita
erikoisalakohtaisissa tiimeissä. Järjestämme säännöllisesti
kliinisiä potilasseminaareja ja paikallisia koulutuspäiviä. Kaikilla
terveysasemilla hoidetaan päivystyspotilaita päiväaikaan.
Suuhygienistin ja hammashoitajan työ Eksotessa
Eksotessa suuhygienisti työskentelee itsenäisesti suun
terveydenhoitotyön asiantuntijana ja kehittäjänä.
Kouluttaudumme uusiin tehtäviin pitääksemme työmme ja
palvelumme korkeatasoisina. Hammashoitaja työskentelee
hammaslääkärin työparina osallistuen laajasti asiakkaan suun
hoitoon tiimeissä. Hammashoitaja voi työskennellä myös
itsenäisesti asiakastyössä, tai olla työssä ajanvarauksessa.
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Meiltä löytyy myös liikkuvat hammashoitajan ja suuhygienistin
palvelut Mallu-autosta. Mallussa otetaan vastaan ikäihmisiä
sekä koululaisia ja joskus myös alueen lapsia päiväkodeissa.
Opiskelijat
Eksoten suun terveydenhuolto sopii hammashoitaja- ja
suuhygienistiopiskelijoiden työssäoppimispaikaksi opiskelun
kaikissa vaiheissa.
Opiskelijoiden työssäoppimisjakso suunnitellaan yhteistyössä
opiskelijan kanssa. Opiskelijoiden toiveet
työssäoppimisyksikön suhteen pyritään huomiomaan
mahdollisuuksien mukaan. Työssäoppimisjakson ohjelma
suunnitellaan siten, että se tukee sekä työssäoppimisjakson
yleisiä tavoitteita että opiskelijan itselleen asettamia
tavoitteita. Jakson suunnittelussa huomioidaan opiskelijan
yksilölliset mielenkiinnon kohteet.
Meillä voit oppia
• Eri-ikäisten asiakkaiden yksilöllistä tutkimusta, hoitoa ja
ohjausta
• Erilaisten suun sairauksien hoitamista ja asiakkaan omahoidon
ohjausta sairauksien hoitamisessa ja ennaltaehkäisemisessä
• Eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä: hammaslääkärin
työparina, tiiminjäsenenä, erikoisalojen työskentelyä ja
yhteistyöverkostojen kanssa toimimista
• Itsenäistä työskentelyä
• Asiantuntijana toimimista
• Asiakkaan kohtaamista ja huomioimista kokonaisvaltaisesti ja
yksilöllisesti
• Eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden
omahoidon ohjaamista ja tukemista
• Potilasasiakirjamerkintöjä, kirjaamista
• Vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja
• Työyhteisön jäsenenä olemista

