YKI TUTKIMUKSET
Lämmittely
Milloin ja miksi olit sairaalassa?
Onko sinusta otettu röntgenkuvia? Milloin? Miksi? Mitä löytyi?
Milloin viimeksi olit laboratoriossa? Mitä näytteitä hoitaja otti?
Milloin olit hammaslääkärissä? Mitä sinulle tehtiin?
Oletko ollut magneettikuvassa? Miksi?
Mitä muita tutkimuksia sinulle on tehty?
Oletko ollut leikkauksessa?
Aistit
Hajuaisti
Näköaisti
Kuuloaisti
Tuntoaisti
Makuaisti
Aistiverbit
katsoa
nähdä
haistaa
kuulla
katsella
tuntea
kuunnella
maistaa
näyttää
kuulostaa
haista
maistua
tuntua
tuoksua
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oire
sairaus
tauti
kuume
yskä
nuha
nenä vuotaa
aivastaa
flunssa
vilustunut
nenä tukossa
kurkku kipeä
tulehdus
selkä kipeä
korkea verenpaine
matala verenpaine
korkea verensokeri
matala verensokeri
diabetes
allergia
kutina
näppylät
ihottuma
vesirokko
tuhkarokko
vihurirokko

tulirokko
verenvuoto
mustelma
tikku sormessa
käsi murtunut
jalka poikki
nilkka nyrjähtänyt
migreeni
päänsärky
päätä särkee
hammassärky
vihloa
reikä hampaassa
vatsatauti
ripuli
ilmavaivat
vatsa löysällä
vatsa kovalla
ummetus
laihduttaa
laihtua
lihoa
turvotus
oksentaa
oksennustauti
vatsatauti
paha olo

närästää
närästys
huimata
huimaus
pyörtyä
epilepsia
sattua
särkeä
kieltäytyä
kipu, särky
pahoinpitely
korvaus
murtautua
huume, huumeet
puhaltaa
rattijuoppo
ylinopeus
loukkaantua
kolari, onnettomuus
liikenne
turvallisuus
vaara, vaarallinen
epäillä
vamma
vakava
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Dialogit
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Äiti / isä herättää lapsen aamulla. Lapsi kertoo, että hän on kipeä.
Äiti / isä soittaa terveysasemalle, koska tyttärellä on korkea kuume ja yskä.
Äiti / isä ja lapsi menevät terveysasemalle ja ilmoittautuvat.
Lääkäri ottaa äidin / isän ja lapsen vastaan. Hän määrää antibiootteja ja yskänlääkettä.
Laboratoriossa
Hammaslääkärissä
Röntgenissä
Magneettikuvassa

Tilannetehtävät
Anna ohjeita kaverille. Hänellä on:
korkea kuume
flunssa
hammassärkyä
vatsa kovalla
paljon ylipainoa
menossa leikkaukseen
Kerro kaverille tapahtumasta.
Kuka? Mitä? Missä? Milloin?
1. Joensuulainen 21-vuotias mies ajoi autolla ilman ajokorttia ja huumeissa. Poliisi
pysäytti miehen tiistaina kello 14.20 Wahlforssinkadulla. Mies puhalsi nolla promillea,
mutta huumetesti oli positiivinen. Miestä epäillään rattijuopumuksesta ja huumeen
käytöstä. Hänellä ei ole ajokorttia.
2. 16-vuotias koulupoika ei antanut kännykkää koulunkäyntiavustajalle oppitunnilla.
Poika otti koulunkäyntiavustajaa kiinni kädestä. Koulunkäyntiavustajan käsi
loukkaantui ja se piti leikata. Koulunkäyntiavustaja halusi 5000€ kivusta ja särystä.
Koska tekijä oli nuori, hän maksaa 2800€.
3. Kun ihmiset palaavat kesämökille, he voivat huomata, että joku on murtautunut
mökille ja varastanut tavaraa. Viime vuonna mökkimurtoja tehtiin 1220. Mökiltä
varastetaan tavarat, jotka voi myydä ja niistä voi saada rahaa.
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4. Perjantaina aamuyöllä 23-vuotias mies ajoi rajua ylinopeutta Kuopion moottoritiellä.
Sivullinen ilmoitti hätänumeroon, että auto törmäsi moottoritien kaiteeseen. Mies
juoksi pois paikalta. Poliisi sai miehen kiinni, kun hän juoksi moottoritiellä. Mies
puhalsi alkometriin 1,8 promillea. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja
liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
5. 16-vuotias poika törmäsi mopolla henkilöautoon Lapinlahdella maanantaina
iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui Rommeikonmäentien ja Kukkurantien risteyksessä
noin kello 13.30. Mopoilija loukkasi jalkansa. Ambulanssi vei pojan hoitoon. Vamma ei
ole vakava.
6. Pikkupojat sytyttivät tulipalon vanhassa vanhainkodissa Saattotiellä, Mikkelissä. Pojat
olivat rikkoneet ikkunoita ja ovia, että pääsivät sisälle taloon. He sytyttivät pyörätuolin
palamaan. Naapuri huomasi ja meni katsomaan, mitä pojat tekivät. Pojat lähtivät,
mutta tulipalo oli jo syttynyt. Naapuri soitti palokunnan noin kello 18. Neljä 10 – 12vuotiasta poikaa pakenivat polkupyörillä. Palokunta tuli ajoissa ja sammutti
pyörätuolin, muuten koko talo olisi palanut.
Mielipide
A. Mitä ajattelet sairastamisesta?
Kuuluuko sairastaminen ihmisen elämään?
Mikä on sairaus, jota et ikinä haluaisi itsellesi?
Mikä on hyvä sairaus sairastaa? Kasvattavatko sairaudet ihmistä?
Mikä on sinun suhteesi lääkkeisiin? Jos olet sairas, otatko mielelläsi vähän droppia vai
kärsitkö vähän?
B. Sairaanhoito Suomessa
Miten toimitaan Suomessa?
Saako Suomessa apua riittävän nopeasti?
Mitä hyviä ja mitä huonoja puolia Suomen systeemissä on?
Miten tutkimuksiin pääsee? Millaisia tutkimuksia on?
Onko sairaaloissa ja terveyskeskuksissa riittävästi henkilökuntaa?
Mikä on erilaista sinun kotimaassa?
C. Sairaanhoitajien rekrytointi ulkomailta. Hyvät ja huonot puolet.
D. Hyvä lääkäri / kätilö / sairaanhoitaja
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Kertominen
A. Valitse yksi sairaalareissu tai tutkimus (leikkaus, synnytys, magneettikuvaus,
laboratoriokäynti, hammaslääkärikäynti, röntgenkuvaus…) ja kerro siitä.
B. Suosittele jotakin terveydenhoitopalvelua (voi olla esimerkiksi Terveystalo,
Mehiläinen…)
C. Oma tai lapsen sairauskertomus

