Hei.
Teen hammaslääketieteen koulutusohjelman syventävien opintojen opinnäytetyötä aiheesta
”Parodontiitin diagnostiikka- ja hoitokäytännöt Suomen terveyskeskuksissa”. Pyytäisin
ystävällisesti osallistumaan kyselytutkimukseen kuluneen kesän kesätyökokemuksiin pohjautuen.
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja se vie noin 10 minuuttia. Vastaukset käsitellään täysin
anonyymisti. Vastaamalla kyselyyn suostut tietojen käyttämiseen tutkimuksen aineistona.
Vastaa ympyröimällä mielestäsi paras vaihtoehto.

Perustiedot

1. Minkä erikoissairaanhoidon erityisvastuualueen (erva) alueella työskentelit?
a. HYKS
b. KYS
c. OYS
d. TAYS
e. TYKS
2. Väestöpohja terveyskeskuksessa, jossa työskentelit?
a. Alle 20 000
b. 20 000- 50 000
c. Yli 50 000
Minkälainen ohjeistus parodontologisen hoidon suhteen?

3 A. Annettiinko työpaikassasi ohjeita koskien parodontologisen hoidon työnjakoa?
a. Kyllä, kirjallinen hoitopolku oli tehty
b. Kyllä, mutta ei kirjallista hoitopolkua
c. Ei
3 B. Jos em. ohjeita annettiin, minkälaisia ne olivat?
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4. Miten toteutit työnjakoa hammaslääkärin kanssa parodontologisissa hoidoissa?
a. Jaoimme työtä hoidon vaikeusasteen perusteella.
b. Työpaikallani oli käytäntö, että suuhygienisti tekee parodontologiset hoidot
itsenäisesti.
c. En jakanut työtäni hammaslääkärin kanssa muista syistä johtuen.
Omahoidon ohjaus ja terveysneuvonta.
5. Oliko työpaikassasi varattu aikaa potilaan omahoidon ohjaukseen?
a. Kyllä
b. Ei
6 A. Annoitko potilaillesi terveysneuvontaa/omahoidon ohjausta?
a. Kyllä, annoin terveysneuvontaa /omahoidon ohjausta ja kirjasin tiedot
potilaskertomukseen.
b. Kyllä, annoin terveysneuvontaa / omahoidon ohjausta, mutta en kirjannut
sitä potilaskertomukseen.
c. Työpaikassani ei ollut aikaa terveysneuvonnalle.
6 B. Jos vastasit kyllä, kuinka ohjeistat potilasta omahoidossa, jotta parodontiumin tila parantuisi?

7. Motivoitko potilastasi tupakoinnin lopettamiseen?
a. Kyllä
b. Ei
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Parodontaalisairaudet suun terveystarkastuksen yhteydessä
ja parodontaalisairauksien hoitaminen
8 A. Kartoititko aikuispotilailtasi parodontiumin terveydentilan aina terveystarkastuskäynnin
yhteydessä?
a. Kyllä
b. Ei

8 B. Jos vastasit edelliseen kyllä, niin millä tarkkuudella kartoitit aikuispotilailtasi hampaiden
kiinnityskudokset ja miten rekisteröit löydökset potilasasiakirjoihin? (Voit valita useampia
vaihtoehtoja.)
a. CPI-indeksiä käyttäen valituista hampaista
b. CPI-indeksiä käyttäen kaikista hampaista
c. Rekisteröin ienverenvuodon (BOP%)
d. Rekisteröin ikenien vetäymät
e. Ientaskujen syvyydet taskukaavioon
f. Hampaiden liikkuvuudet
g. Furkaatioleesiot
8 C. Jos vastasit kysymykseen 8A ei, niin mikä seuraavista vaihtoehdoista lähinnä vastaa
tilannettasi?
a. Parodontiumin tutkimiselle ei riittänyt potilaskäynnillä aikaa.
b. Parodontiumin tutkiminen on liian työlästä.
c. Hammaslääkärit tekivät työpaikassani parodontiumin tutkimisen.
9. Arvioi, kuinka suurelle osalle hammaslääkärin lähettämistä potilaista oli tehty parodontologinen
status? Anna vastaus prosentteina.
______%
10. Oliko potilaille kirjattu parodontologinen diagnoosi useimmiten?
a. Sanallinen diagnoosi
b. ICD10
c. Sekä sanallinen että ICD10 diagnoosi
d. Ei diagnoosia
11. Jos parodontologista statusta ei ollut tehtynä, ehditkö itse sen tekemään?
a. Kyllä
b. Ei
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12 A. Jouduitko hoitamaan potilaita, joiden parodontiittia hammaslääkäri ei ollut diagnosoinut?
a. Päivittäin
b. Viikoittain
c. Enintään 1 kuukaudessa
d. Harvoin
e. Ei ollenkaan
12 B. Kuinka menettelit, jos potilaan parodontiittia ei ollut diagnosoitu?

13. Arvioi, kuinka yleinen löydös parodontiitti oli kesällä hoitamiesi aikuispotilaiden keskuudessa?
a. Potilaillani ei ollut parodontiittia
b. Alle 10%:lla potilaista
c. 10-20%:lla potilaista
d. 20-50%:lla potilaista
e. Yli 50%:lla potilaista
14. Kuinka merkittävänä pidät parodontologista hoitoa potilaan kokonaishoidon kannalta?
a. Erittäin merkittävänä
b. Melko merkittävänä
c. Jonkin verran merkitystä
d. Ei merkitystä
15 A. Pystytkö omasta mielestäsi käyttämään riittävästi aikaa parodontologisiin hoitoihin?
a. Kyllä
b. Ei
15 B. Jos vastasit edelliseen ei, niin mikä seuraavista vaihtoehdoista lähinnä vastaa tilannettasi?
a. Työpaikassani oli annettu ohjeita koskien ajankäyttöön
parodontologisissa hoidossa.
b. Koen taitoni puutteellisiksi.
16. Ehditkö tekemään hoitovasteen arvion hoitamillesi gingiviittipotilaille?
a. Kyllä
b. Ei
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17. Menivätkö parodontiittipotilaat hammaslääkärille hoitovasteen arvioon?
a. Kyllä
b. Ei

Välineistö parodontaalisairauksien hoitamiseen
18. Mitkä seuraavista instrumenteista / pienlaitteista olivat käytössäsi
parodontaalisairauksen diagnostiikkaa ja hoitoa varten? Voit valita useampia vaihtoehtoja.
a. Kattava/riittävä valikoima käsi-instrumentteja.
b. Puutteellinen valikoima käsi-instrumentteja.
c. Ultraäänilaite
d. Jauhepuhdistin
19. Oliko instrumentit teroitettu huollon yhteydessä?
a. Kyllä
b. Ei
c. Satunnaisesti

Lähettäminen erikoishammaslääkärille/parodontologiaan perehtyneelle
20. Oliko työpaikassasi erikoishammaslääkäriä, jos oli niin minkä alan?
a. Kyllä, ala: ________________________________
b. Ei
21. Pystyitkö siirtämään tarvittaessa potilaan
hoitoon parodontologille / parodontologiaan perehtyneelle hammaslääkärille?
a. Kyllä
b. Ei
22. Pystyitkö tarvittaessa konsultoimaan parodontologia?
a. Kyllä
b. Ei
23. Saitko työpaikassasi riittävää tukea/ohjausta parodontaalisairauksien hoidon toteutukseen?
a. Kyllä
b. Ei
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24. Kun teit parodontologista hoitoa yhteistyössä hammaslääkärin kanssa, saitko riittävästi tukea
työhösi hammaslääkäriltä ja oliko hoitovastuu selkeästi hammaslääkärillä? Vastaa omin sanoin.

25. Koetko, että olet saanut opinnoissasi riittävät
valmiudet parodontaalisairauksien hoitamiseen?
a. Kyllä
b. Ei
26. Lopuksi voit vielä kirjoittaa vapaasti kommentteja kyselyn aiheista ja ajatuksia yhteistyön
kehittämiseksi suuhygienistien ja hammaslääkärien välillä.

Kiitos vastauksistasi!
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