
 

 

 
 

Haluatko kesäksi PoSan sairaalan osastolle töihin?                 
 

 
 
 
 

PoSassa tarvitaan kesäisin 2 – 4  sijaista 
vuodeosaston lääkärin töihin  

- 4v. kandit toimivat vuodeosastolla  
- 5v. kandit toimivat vastaanotolla 
- kandien lisäksi osastolla voi toimia 

myös 3v. amanuenssi  
 
 
 
Sairaalamme on tällä hetkellä 35 -paikkainen ja toimii yhdellä osastolla.1.1.2021 paikkaluku 
vähenee 30. Aikaisemmin paikkaluku on ollut huomattavasti suurempi, ja toimimme 2 eri osastolla,  
mutta parin viime vuoden aikana paikkalukua on merkittävästi vähennetty vastaten valtakunnallista 
suositusta ja siirryimme toimimaan yhdelle osastolle. Vielä 2019 alussa vuodeosastopaikkoja oli 
60. Sairaalassa on 2 lääkäriä töissä vuodeosastolla. Korona-epidemiaa PoSassa ei ole 
ollut.Toistaiseksi ei ole ollut yhtään positiivista COVID-19 –potilasta osastolla.Talossa on nuorten 
lääkäreiden lisäksi aina myös seniorilääkäri, usein yhtenä osastonlääkärinä. 
Lisäksi kotisairaalan lääkäri tutoroi tarvittaessa osastoa. Kotisairaalan toiminta on aktiivista. 
Ylikierrot järjestetään tarpeen mukaan säännöllisesti. Allekirjoittanut on sisätautilääkäri ja ylikierrän 
myös tarvittaessa osastolla hallinnon töiden lomassa. Vuodeosasto -työskentely hyväksytään  
yleislääketieteen erikoistumisen sisätautipalveluksi Turun YO:ssa. Allekirjoittanut hallitsee myös 
ensihoidon- ja päivystyslääketieteen salat.  
 
Vuodeosaston toimintaa on muutettu akuutimpaan suuntaan. Aikaisemmin osastolla oli paljon 
potilaita sosiaalisin indikaatioin, eli odottivat jatkohoitopaikkaa, kun kotona pärjääminen ei enää 
onnistunut. Fysioterapiaa on tehostettu ja näin saatu potilaat nopeammin kotikuntoiseksi. Nyt on 
panostettu myös jatkohoitopaikkojen nopean saamiseen; hoidot kotisairaalan kautta, kotiin 
kuntoutusyksikkö, intervallit, kodin muutostyöt, kotihoidon kanssa yhteistyön tehostaminen, lisätty 
apuvälineitä kotona selviytymiseen yms. Erityisesti on lisätty yhteistyötä asumispalveluyksiköiden 
kanssa ja pyritty näiden asukkaiden hoito toteuttamaan kokonaisuudessaan 
asumispalveluyksikössä kotisairaalan toimesta. 
 
Meillä on hyvät mahdollisuudet tutkia potilasta. Skopiat saa talosta, röntgenlääkärin palvelut 
ultraäänilaitteineen ovat käytössä ja geriatrin, gastrokirurgin, urologin sekä keuhkolääkärin 
konsultaatiot ovat mahdollisia ja allekirjoittaneen sisätautikonsultaatiot. 
 
Ensimmäinen työpäivä on kokonaan pyhitetty perehdytykseen. Perehdytyspäivänä käydään läpi 
kaikki osa-alueet, myös Lifecare-tietojärjestelmän käyttö. 
 
Koulutukseen on panostettu. Talviaikaan, yleensä juhannukseen asti, on torstaisin 
lääkärikoulutusta tunti viikossa ja yleensä noin kerran kuussa on talon ulkopuolinen ½ päivän 
koulutus. Röntgenmeetingit ovat kerran kuukaudessa, mutta rtg-lääkäriä voi aina konsultoida 
tämän ollessa talossa. Rtg-lääkäri on talossa 2 pv/vko. Lähes päivittäin on lääke-esittely 
tarjoiluneineen. 
 
Satasairaalan erikoislääkärien konsultaatiomahdollisuudet onnistuvat puhelimitse ja myös 
paperikonsultaationa. 
 



 

 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä. Laita sähköpostia tai soita.  
 
Palkkaus on varmasti kilpailukykyinen, 4200 €/kk. 
 
Tarvittaessa autamme asunnon hankinnassa ja esim. Sataedun opiskelija-asuntolasta on 
kesäaikaan mahdollista vuokrata asuntoa (isännöitsijä Aki Rajahalme, puh. 040 1994 290). 
 
Ota yhteyttä, kerron lisää ! 
 
Margit Seppälä 
ylilääkäri  
margit.seppala@eposa.fi 
puh. 044 577 3200 


