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Akuuttilääketiede

1.

Dekompensoitunut systolinen vajaatoiminta

2.

Henkeä uhkaava ektooppinen raskaus

3.

Yleisimmät psyykenlääkkeiden aiheuttamat intoksikaatiot ja niiden hoito

4.

Akuutin alaraajaembolian diagnostiikka

5.

NIHSS:n (National Institutes of Health Stroke Scale) mukainen pisteytys

6.

Selitä seuraavat asiat (enintään neljä riviä per kohta):
a) Perihepatiitti
b) LPHB
c) Hortonin neuralgia
d) Rabdomyolyysi
e) NIV
f) Stevens-Johnsonin syndrooma

Arvosteluperusteet:
Max. 36 p., hyväksymisraja 18 p. (50 %)
Vastauksissa (1-4) tulee käsitellä vain päivystyksellisestä diagnostiikkaa ja hoitoa.
Esseekysymyksissä 1 – 5 yhtään 0-pisteen vastausta ei hyväksytä.
Tentin hyväksymisen edellytyksenä on vähintään 1 pisteen (maksimi 6 pistettä) vastaus koko kysymyksestä 6 a – f.
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Anestesiologia ja tehohoito

1. HERMO-LIHASLIITOKSEN SALPAUS
- hermo-lihasliitoksen normaali toiminta
- ei-depolarisoivien lihasrelaksanttien lääkevaikutukset pre- ja postjunktionaalisessa reseptorissa
- hermo-lihasliitoksen salpauksen lääkkeellinen antagonisointi kliinisessä työssä

2. SELKÄPUUDUTUSTEN (SPINAALI, EPIDURAALI) KOMPLIKAATIOT
- riskitekijät
- komplikaation tunnistaminen
- hoito
- ennuste

3. VASTASYNTYNEEN ELVYTYS
Käsittele vastauksessasi
- hengityksen avustaminen
- verenkierron valvonta
- nykykäsitys lisähapen merkityksestä
- trakean imu mekoniumin yhteydessä
- napanuoran pihditys
- ylipaineventilaatio (CPAP)
- elvytyksen jälkeinen viilennyshoito

4. ANESTESIA SÄHKÖHOIDOSSA (Anesthetic management for patients
undergoing electroconvulsive therapy)
- sähköhoitoa edeltävä arviointi
- sähköhoidon välittömät fysiologiset vaikutukset
- psykiatrisen lääkityksen huomioiminen
- anestesian toteutus (eri anestesia-aineiden edut ja haitat, lihasrelaksaatio)
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- välittömät somaattiset komplikaatiot

5. AIKAINEN ENTERAALINEN RAVITSEMUS KRIITTISESTI SAIRAILLA AIKUISPOTILAILLA (Early enteral nutrition in critically ill adult patients)
- arvioi indikaatioita ja vasta-aiheita eri potilasryhmissä
- käytännön toteutus
Vastauksessa ei tule käsitellä enteraalisen ravitsemuksen energian ja proteiinien tarvetta, letkuravintovalmisteita, syöttöletkuja ja niiden asettamista tai täydentävää laskimon sisäistä ravitsemusta.

6. YLLÄTTÄVÄ VAIKEA INTUBAATIO AIKUISPOTILAALLA (Management of unanticipated difficult intubation in adults)
Laadi myös vuokaavio.

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %).
Yhdestäkään kysymyksestä ei saa tulla 0-pistettä - tällöin tentti hylätään.
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Endokrinologia

1. Primaarinen hyperaldosteronismi
2. Syöpähoitojen endokrinologiset sivuvaikutukset
3. Osteopetroosin diagnostiikka ja hoito
4. Basedowin taudin nykyhoito
5. Tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon vaikutus kardiovaskulaarikuolleisuuteen uusien tutkimusten
valossa
6. Mistä asioista terveydenhuollon yksikön tulee huolehtia luovuttaessaan potilaalle diabeteksen
hoitoon tarkoitettuja laitteita ja välineitä (Laki terveydenhuollon laitteista 629/2010)

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 24 pistettä (66.7 %)
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Fysiatria

1. Akuutin selkäkivun hoito – käypä hoito suosituksen mukaan.
2. Epikondyliitti – kuvaa patofysiologia, diagnostiikka, ja hoitoratkaisut.
3. Kylmähoito: kylmän fysiologiset vaikutukset, antotavat ja tieteellinen näyttö vaikutuksista.
4. Aivohalvaus potilaan kuntoutus – pakotettu kävely ja pakotettu käden käyttö.
5. Turvotuksen hoito – kuvaa eri vaihtoehdot ja tutkimustausta.
6. Palveluseteli – käyttö kuntoutuksen palvelujen hankinnassa.

Arvosteluperusteet:
0-10 pistettä/ kysymys = 60 pistettä
Hyväksymisraja 40 pistettä (66.7 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Gastroenterologia

1. Fistuloivan Crohnin taudin diagnostiikka ja hoito
2. Ulosteensiirto
3. Hepatorenaalisen syndrooman hoito
4. Miksi gluteeniton ruokavalio ei korjaa villusatrofiaa? Luettele ja kuvaa lyhyesti erotusdiagnostiikka
5.

Vastaa lyhyesti 1-5:llä lauseella
a. potilaalla on maksakirroosi, ei raudanpuuteanemiaa, ei esofaguksen laskimolaajentumia.
Gastroskopiassa portahypertensiivinen gastropatia. Mitä teet löydöksen suhteen?
b. Gastroskopia 50-vuotiaalle miehelle närästyksen takia. Ruokatorven yläosassa 1 cm:n muuta
limakalvoa punaisempi laikku (saman värinen kuin ventrikkelin limakalvo). Mikä löydös
todennäköisimmin on ja mitä sille jatkossa pitää tehdä?
c. 80-v. varsin terve nainen, jolta poistat sigmasta 6 mm: tubulaarisen adenooman, jossa lievä
dysplasia. Jatkotoimenpiteet?
d. 50-v.mies, jolla suvussa ei syöpää. Epäspesifin vatsakivun takia tehdyssä kolonoskopiassa
ascendensissa 13 mm:n sahalaitapolyyppi, joka poistetaan kokonaisuudessaan. Ei dysplasiaa. Jatkotoimenpiteet?
e. Tupakoiva mies, jolla 7 cm:n pituinen sileä Barrettin esofagus. Ei lääkityksiä. Biopsiassa
lievä dysplasia. Jatkotoimenpiteet?
f. 65-vuotiaalla naisella benigni ventrikkeliulkus, Helikobakteeri negatiivinen. Kontrolligastroskopiassa ulkus on parantunut, mutta bulbuksesta löytyy gastrista metaplasiaa, Sen merkitys ja vaadittavat jatkotoimenpiteet?

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 30 pistettä.
Hyväksymisraja 20 pistettä. Ei yhtään 0 pisteen vastausta.
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Gastroenterologinen kirurgia

1. Iatrogeeniset sappitievammat: diagnostiikka, luokittelu ja hoito (6p)

2. Kroonisen pankreatiitin etiologia, diagnostiikka ja hoito (6p)

3. a) Kuvantamistutkimusten merkitys akuutin appendisiitin diagnostiikassa ja hoitolinjan valinnassa (3p)
b) Leikkausvolyymien vaikutus ennusteeseen haimasyövässä ja peräsuolisyövässä (3p)

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 18 pistettä
Hyväksymisraja 9 pistettä (50 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Geriatria

VASTAA NAPAKASTI JA KESKITY OLEELLISEEN, KORKEINTAAN 1 SIVU/VASTAUS. Voit käyttää luettelointia siihen soveltuvissa kohdissa.
Tarpeeton vastauksen paisuttelu johtaa pisteiden vähentämiseen!

1. Vanhuksen unettomuuden syyt

2. Resilienssi vanhalla ihmisellä

3. Virtsainkontinenssille altistavat (muut kuin virtsateiden) sairaudet ja lääkkeet

4. Gerastenian lääkehoito

5. Mitä Suomen laki sanoo eutanasiasta

6. Vanhuksen fyysisen sitominen/ rajoittaminen.

a) Mitä rajoittaminen tarkoittaa
b) Hoitaja soittaa ollessasi työvuorossa kaatumisvaarassa olevan vanhuksen nopeasti
kehittyneestä motorisesta levottomuudesta. Hän pyytää lupaa käyttää magneettivyötä
alkavan ilta- ja yövuoron aikana. Miten toimit?

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 24 pistettä (66.7 %).
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Ihotaudit ja allergologia

1. Granuloma annulare
2. Miehen uretriitti
3. Pistiäishyönteisten myrkkyyn liittyvät allergiat: taudinkuva, diagnostiikka ja hoito
4. Atyyppisten luomien syndrooma
5. Atooppisen ekseeman systeemihoidot
6. Dermatomyosiitti

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/kysymys = max. 36 pistettä
Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)
Korkeintaan yksi kysymys saa olla hylätty
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Kardiologia

1) PFO:n sulkukriteerit uusimman kirjallisuuden valossa

2) TAVI-läppätromboosi

3) Vasodilataattorit akuutissa sydämen vajaatoiminnassa (tänään ja huomenna)

4) Trikuspidaaliläpän vuoto: diagnostiikka ja hoito

5) Subkutaaninen implantoitava defibrillaattori

6) Sydäninfarkti ilman sepelvaltimoahtaumia

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 24 pistettä (66,7 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Keuhkosairaudet ja allergologia

1) Obesiteettihypoventilaation diagnostiikka ja hoito. Pohdi myös, miten ERS:n työryhmän v. 2017
julkaisema uusi luokittelu voi vaikuttaa kliiniseen työhösi.
2) IPF:n hoito sairauden eri vaiheissa
3) COPD:n pahenemisvaiheiden esiintyvyyteen vaikuttavat tekijät
4) Makrolidiantibiootit vaikean astman hoidossa
5) Krooninen allerginen alveoliitti

Arvosteluperusteet
0-6 pistettä/ kysymys = 30 pistettä
Hyväksymisraja 15 pistettä (50 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Kliininen hematologia

1. Tekijä XIII:n (FXIII) puutos
2. Atsasitidiini: vaikutusmekanismit, hoidon aiheet ja toteutus
3. Haploidenttiset kantasolujensiirrot
4. AML, jossa FLT3-mutaatio
5. Sirppisoluanemiapotilas päivystyksessä
6. Myelooman uudet immunologiset hoidot

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Kliininen kemia

1. Uusien ja vanhojen oraalisten antikoagulanttien laboratoriomonitorointi
2. Ulkoinen DNA (cell free DNA) diagnostiikassa
3. Virtaussytometrian käyttö veritautien erotusdiagnostiikassa ja jäännöstautitutkimuksissa
4. Asiakasnäkökulma laboratorion toimintajärjestelmän ja toiminnan kehittämisen kannalta
5. Äkillisen ja kroonisen munuaisten vajaatoiminnan laboratoriotutkimukset
6. Tavallisimpien hormonitutkimusten prenalyyttiset virhelähteet, potilasohjaus ja laatu

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)
Vähintään 1 piste jokaisesta vastauksesta
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Kliininen mikrobiologia

1.

ANCA-vaskuliittien immunologinen diagnostiikka

2.

Bioturvallisuus kliinisen mikrobiologian laboratoriotyöskentelyssä

3.

Streptococcus agalactiae taudinaiheuttajana, diagnostiikka ja tartuntojen ehkäisy

4.

VRE

5.

Nukleiinihapon osoitustestit parasitologisessa diagnostiikassa

6.

TBE

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Kliininen neurofysiologia

1. Aiemmin terve 40v. mies nukahtaa rattiin. Minkälaisilla KNF-metodeilla selvität asiaa? Luettele lyhyesti todennäköisimmät syyt, niiden KNF-diagnostiikka ja syiden tyyppilöydökset.
2. Motorisen radaston pre- ja perioperatiivinen KNF. Miten hyödynnät eri KNF-tekniikoita?
3. CIDP (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy): KNF-diagnostiikka, erotusdiagnostiikka ja KNF-metodien käyttö seurannassa.
4. TMS (transkraniaalinen magneettistimulaatio) ja neuromodulaatio. Keskeiset käyttö-alueet
ja tekniikat.
5. KNF:n rooli kohtausoireiden selvittelyssä ja hoidon seurannassa imeväisen eri ikävaiheissa.
6. 62v. nainen, jolla aiemmin ollut oikeanpuoleinen aivoinfarkti, siitä symptomaatinen epilepsia. Kouristanut kotona vas. kädellä. Ensiavussa tajuton, ei kl. oireita. Aloitetaan hoito-toimenpiteet. Kuvan a) ja b) välillä 23 minuuttia. Miten tulkitset päivystys-EEG:n? Ks. kuvat.

(a)

Arvosteluperusteet:
0-5 pistettä/ kysymys = max. 30 pistettä
Hyväksymisraja 15 pistettä (50 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta.

(b)
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Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

1. Tuba auditivan anatomia ja toiminta
2. Sinonasaalipapilloomien histologiset tyypit ja niiden erityispiirteet
3. Submandibulaarirauhasen poiston indikaatiot, kirurginen anatomia ja leikkaustekniikka
4. Ruokatorven motiliteettihäiriöt
5. Akuutin vestibulaarisyndrooman erotusdiagnostiikka
6. Aikaisemmin terve 2-vuotias tyttö tulee vastaanotollesi terveyskeskuslääkärin lähetteellä toistuvien kuumejaksojen vuoksi. Kuumeilu toistuu noin 3 viikon välein ja on nyt jatkunut 4 kk:n
ajan. Hän on välillä saanut antibioottikuureja. Nieluviljelyt ovat jääneet negatiivisiksi, mutta
CRP on noussut välillä reilusti yli sadan. Muita tutkimuksia tytölle ei ole tehty. Diagnostiset ja
hoidolliset vaihtoehdot.

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 20 pistettä (55.5 %)
Voi olla 0 pisteen vastaus, mikäli vastaus ei sisällä potilashoitoon liittyviä oleellisia virheellisyyksiä
ja jos muuten saavutetaan 20 pistettä.
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Käsikirurgia

1. ”Scaphoideumin murtuman hoito a) tuore ja b) luutumaton”
2. ”Ääreishermon segmentaalisen puutoksen (nerve gap) hoitovaihtehdot”
3. ”Madelung-deformiteetti”
4.

Peukalon pehmytkudospuutoksen hoitovaihtoehdot

5. Ulnaarihermon tyypilliset pinteet ja kirurginen hoito
6. Syndaktylian luokittelu, hoidon ajoitus ja kirurginen tekniikka

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 20 pistettä (55.5 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Lastenkirurgia

1)
2)
3)
4)

Akuutin ja Kroonisen osteomyeliitin kirurgiset hoitomenetelmät
Ruokatorvistriktuuran etiologia ja hoito
Ektooppinen ureter
Capitulum radii murtuma: oheisvammat, hoitoindikaatio, hoitomenetelmät ja niiden edut ja haitat. pitkäaikaisennuste
5) Neonataali chylothorax
6) Potilastapaus:
Viikon ikäinen aikaisemmin terve vastasyntynyt tuodaan päivystykseen vuorokauden ajan jatkuneen vihertävän oksentelun, ulosteen ja virtsan niukkuuden ja väsähtäneisyyden vuoksi. Viimeisessä ulosteessa näkyi veriviiruja. Äidin mukaan lapsi oli syönyt hyvin aina oireiden alkamiseen
asti.
Tutkittaessa lapsi on väsynyt ja kuivuneen oloinen ja kapillaaripaluu on hidastunut. Sydämen ja
keuhkojen kuuntelulöydös on normaali. Vatsa on litteä mutta pehmeä eikä arista painellessa. Tuseerauslöydös on normaali, mutta sormeen jäävä uloste on limaista ja veren tahrimaa.
Laboratoriokokeissa hematokriitti on 0.33, B-leuk 16.0 ja trombosyytit 350. P-Na on 145, P-K 3.8,
P-Cl 98 ja CO2 17. Vatsan natiivirtg näkyy kuvassa 1.
Vastaa ystävällisesti seuraaviin kysymyksiin valitsemalla yksi oikea vaihtoehto:

I. Paras jatkokuvantamismenetelmä on
a)
b)
c)
d)

Mesenterica superior-suonten UÄ-tutkimus
Barium-kolografia
Ylä-GI-kanavan varjoainetutkimus
Ylävatsan CT-tutkimus

II. Suoliston normaali kiertyminen tapahtuu
a) 4 – 10 raskausviikolla
b) Äidistä peräisin olevien hormonien vaikutuksesta
c) Sikiön vatsaontelon sisällä
d) 10 – 16 raskausviikolla

Kuva 1
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III. Suoliston normaaliin rotaatioon kuuluu
a) Kekokolisen lenkin kiertyminen 180 astetta myötäpäivään keliaka-akselin ympäri
b) Duodenojejunaalisen lenkin kiertyminen 270 astetta vastapäivään a. mesenterica
superiorin ympäri
c) Duodenojejunaalisen lenkin kiertyminen 270 astetta myötäpäivään a. mesenterica
superiorin ympäri
d) Duodenojejunaalisen lenkin kiertyminen 360 astetta vastapäivään a. mesenterica
superiorin

IV. Malrotaation taudinkuvaan kuuluu
a) Akuutti midgut-volvulus
b) Krooninen duodenumin ahtaus
c) Huono menestyminen ja krooninen ripuli
d) Kaikki edellä mainitut

V. Kolmasosa malrotaatiopotilaista oireilee ensimmäisen elinkuukauden aikana
a) Oikein
b) Väärin

VI. Malrotaation leikkaushoito
a) Ei ole tarpeen oireettomilla potilailla
b) Ei ole suotava, ennen kuin diagnoosi on varmistettu varjoainetutkimuksella
c) Käsittää laparotomian, volvuluksen aukaisemisen, Laddin kiinnikkeiden irroittelun,
umpilisäkkeen poiston sekä kekopeksian
d) Voi vaatia second-look toimenpiteen

VII. Leikkaushoidon komplikaatioihin kuuluu
a)
b)
c)
d)

Volvuluksen uusiminen
Kiinnikkeen aiheuttama suolitukos
Lyhytsuolioireyhtymä
Kaikki edellä mainitut

Arvosteluperusteet:
5 pistettä / kysymys. Max pisteet 30 pistettä. Monivalintakysymyksessä kukin osakysymys 0,7 pistettä, kysymyksen pisteet pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Alin hyväksytty pistemäärä 15,
ei yhtään 0 pisteen vastausta.
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Lastenneurologia

1. Vastasyntyneisyyskauden jälkeen ilmaantuvat aivoinfarktit lapsilla ja nuorilla; esiintyvyys,
etiologia, diagnostiikka ja hoito
2. Status epilepticus; tyypit, hoito, ennuste
3. Toiminnalliset neurologiset oireet; erotusdiagnostiikka, hoito
4. SOTE lastenneurologian näkökulmasta – uhka vai mahdollisuus?
5. Tuberoosi skleroosi
6. a. Nusinerseeni
b. Atalureeni
c. Leigh’n oireyhtymä
d. Dravet’n oireyhtymä
e. Syklinen oksentelu
f. Idiopaattinen intrakraniaalinen hypertensio lapsilla

Arvosteluperusteet:
Kysymykset 1-5: 0-6 pistettä/ kysymys = 30 pistettä
Kysymys 6 (a-f): 0-1 pistettä = 6 pistettä
Hyväksymisraja 20 pistettä (55.5 %)
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Lastenpsykiatria

1.

Resilienssi (resilience) lapsen psyykkisessä kehityksessä.

2.

Miten kiintymyssuhdetta voidaan tutkia eri ikävaiheissa?

3.

Touretten oireyhtymä

4.

Lasten somatoformisten oireyhtymien hoitoperiaatteet

5.

Mentalisaatio vanhemmuudessa

Arvosteluperusteet:
0-3 pistettä/ kysymys = 15 pistettä
Hyväksymisraja 8 pistettä (53 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Lastentaudit

1. Mitkä ovat tyypilliset iän mukana tapahtuvat muutokset EKG:ssä ja mitkä löydökset
EKG:ssä puolestaan antavat aiheen jatkotutkimuksiin eri ikäisillä lapsilla?
2. Lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan erotusdiagnostiikka
3. Geneettiset tutkimukset lastentautien diagnostiikassa – indikaatiot, tutkimuksen valinta ja
tulosten tulkinta
4. Maahanmuuttajalapsen anemian erotusdiagnostiikka

Pikkukysymyksiä (vastaus max 5 riviä)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tyypilliset vammat lapsen fyysisessä pahoinpitelyssä
Imeväisikäisen lapsen hinkuyskän ehkäisymahdollisuudet
Pitkä QT -oireyhtämän diagnostiikka
Buprenorfiini vastasyntyneen vieroitusoireiden hoidossa
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi (NAD) merkitys sikiön kehittymiselle
Miten hyvin ennenaikaisten vastasyntyneiden (< 28 rv) hengitysfunktio 8-v iässä on parantunut 2000-luvun puolivälissä syntyneillä verrattuna 1990-luvun alussa syntyneisiin?
7. Hypotermiahoidon (33°C 48h) hyöty sairaalassa todetun sydänpysähdyksen jälkeen yli 48
tunnin ja alle 18 vuoden ikäisillä lapsilla
8. CRISPR-Cas9 -menetelmä ja sen mahdillisuudet lastentautien hoidossa tai ehkäisyssä
9. Aktivoivan STAT3-mutaation (STAT3K392R) aiheuttamat oireet vastasyntyneellä
10. Lapsuusiän riskitekijät huonontuneeseen kognitioon keski-iässä

Potilastapaus

Terveyskeskuslääkäri lähettää reilun seitsemän vuoden ikäisen tytön (Heidi) keskussairaalan poliklinikalle kouluunlähtötarkastuksessa todetun pituuskasvun kiihtymisen vuoksi. Heidi on vanhempiensa 1. lapsi, joka on syntynyt 40+1 raskausviikolla. Syntymäpituus 48 cm (-1.2 SD), syntymäpaino 2690 g (-2.0 SD) ja -päänympärys 33 cm (-1.3 SD). Pienehkön syntymäpainon arveltiin selittyvän istukan vajaatoiminnalla loppuraskauden aikana. Äidin aikuispituus on 164 ja isän 186.5 cm,
joista johdettu odotuspituus +0.3 SD. Heidin psykomotorinen kehitys on ollut normaalia. Hänen
kasvukäyränsä vuoden iästä eteenpäin on ohessa (Pediator-kasvukäyräohjelmasta). Lähettävä lääkäri on kirjannut Heidin puberteettiasteeksi M1P1.

a) Rikkooko Heidin kasvu pituuskasvun seulontasääntöjä (ohessa)? Jos rikkoo, niin mitä niistä?
b) Mihin asioihin kiinnität erityisesti huomiota esitiedoissa ja statuksessa?
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c) Tarvitaanko keskussairaalan poliklinikalla ottaa jotain laboratorio- tai muita tutkimuksia? Jos tarvitaan, niin mitä?
d) Ehdota korkeintaan kolme mielestäsi todennäköisintä syytä (diagnoosia), jotka voisivat selittää
Heidin kiihtyneen pituuskasvun. Luettele ne yleisyysjärjestyksessä.

Lastentaudit: Potilastapaus (Heidi), kasvukäyrä
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Arvosteluperusteet:
Kysymykset 1-4 0-5 pistettä/ kysymys = 20 pistettä
Potilastapaus (5) 0-3 pistettä
Pikkukysymykset 0-1 pistettä/ kysymys = 10 pistettä
Maksimipistemäärä 33 pistettä
Hyväksymisraja 17 pistettä (51.5 %)
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Liikuntalääketiede

1) Raskaus ja liikunta. ( 6 p.)
2) Gerastenia (hauraus-raihnausoireyhtymä) ja liikunta. (6 p.)
3) Kasvuikäisen tyypillisimmät rasitusvammat. (6 p.)
4) Polvinivelen artroosi ja liikunta. (6 p.)
5) Reiden takaosan lihaksien (hamstringlihaksien) repeämän diagnostiikka ja hoito. (6 p.)
6) Toimit työterveyslääkärinä. Millaiset ohjeet annat keski-ikäiselle istumatyötä tekevälle fyysisestä
aktiivisuudesta työajalle ja vapaa-ajalle? Miten perustelet tieteellisesti suosituksesi? (6 p.)

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys, yht. 36 pistettä; kuulustelun hyväksymisraja 18 pistettä (50 %). Ei yhtään 0
pisteen vastausta.
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Naistentaudit ja synnytykset

1.

2.

Vesirokko ja raskaus (6p)

Alkuraskauden sikiöseulonnoista
a. Invasiivisen sikiödiagnostiikan aiheet (1-2 trim)

(3p)

b. Sikiön varhaisen niskaturvotuksen etiologiaa (3p)

3.

Kerro lyhyesti:
a. Karbetosiini

(1p)

b. McRobertsin manoveeri (1p)
c. Foolihappo ja raskaus (4p )

4. 42 v perusterve, normaalipainoinen (BMI 24) G2P2 on synnyttänyt normaalisti 28 ja 35 vuotiaana. Hän kertoo imettäneensä molempia lapsi noin 6 kk. Hän on käyttänyt ehkäisyyn ennen
lapsia ja niiden välillä yhdistelmä e-pillereitä. Toisen lapsen syntymän jälkeen ehkäisynä on ollut hormonikierukka, joka on sopinut hyvin. Hän tulee nyt keskustelemaan jatkoehkäisystä. Gynekologinen status on normaali ja Papa-näyte on ollut normaali joukkotarkastuksessa 2 v sitten.
Hänen äitinsä on sairastunut kohdunrungonsyöpään 72-vuotiaana. Hän on erityisesti kiinnostunut syöpäriskistään ja pohtii valintaa toisen hormonikierukan ja e-pillereiden välillä. Mitä kerrot
hänelle syöpäriskistä liittyen
a. Yhdistelmä e-pillereihin (2p)
b. Hormonikierukkaan

(4p)

5. Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä julkaistiin elokuussa. Mihin sen mukaan tulee keskittää
a. Gynekologisten syöpien leikkaushoito (1p)
b. Toimenpiteet, joita tehdään Suomessa vuosittain < 50 (1 p)
c. Koeputkihedelmöityshoidot (1p)
d. Uhkaavan ennenaikaisen synnytyksen ennen 32 rvk hoito (0,5 p)
e. Vakavaa kroonista sairautta potevien synnyttäjien raskauden suunnittelu, seuranta ja synnytyksen hoito (0,5 p)
f. Sikiödiagnostiikka ja siihen liittyvä hoito (1p)
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g.

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa asetuksen valtakunnallista ja alueellista toteutumista.
a. Mikä taho toimittaa selvityksen (0,5 p)
b. Kuinka usein selvitys tulee toimittaa (0,5 p)

6. 31 v perusterve synnyttämätön nainen hakeutuu vastaanotollesi keskustelemaan ehkäisystä.
Hän elää parisuhteessa miehen kanssa, mutta lapsen hankkiminen ei ole ajankohtainen vielä
muutamaan vuoteen tai ei ehkä koskaan. Hänellä on aurallinen migreeni ja tällä hetkellä ehkäisyyn minipillerit, joilla tulee niukkoja vuotoja silloin tällöin. Ennen niiden aloitusta kierto on
ollut jokseenkin säännöllinen 3-4 vuotopäivää ja kierron pituus noin 30 pv. Hän on tutustunut
kiertoon perustuviin menetelmiin ja tulee nyt keskustelemaan mahdollisuudesta siirtyä käyttämään jotain näistä menetelmistä. Kerro lyhyesti, mitä vastaisit seuraaviin kysymyksiin:
a. Mihin hormonaalisiin ja fysiologisiin tapahtumiin kiertoon perustuvat testit perustuvat (3p)
b. Miten luotettavia ovat eri ehkäisymenetelmät mukaan lukien kiertoon perustuvat testit (2p)
c. Mikä on Pearl-indeksi ja mitä arvo 1.0 tarkoittaa? (1p)

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä, hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
Käytä kuhunkin vastaukseen enintään kolme sivua.
Älä toista kysymystä vastauksesi alussa vaan mene suoraan asiaan.
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Nefrologia

1.

IgA-nefropatian hoito

2.

Litiumin munuaisvaikutukset

3.

Krooniseen munuaistautiin liittyvä metabolinen asidoosi

4.

Munuaissiirto ja raskaus

5.

Diabeettisen nefropatian ehkäisy ja progression esto

6.

Residuaalimunuaisfunktion merkitys PD-potilaalla

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)
Mahdollisen 0 pisteen vastauksen merkitystä arvioidaan erikseen.
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Neurokirurgia

1. Hypofyysiadenoomat.
2. Aivojen av-malformaatiot.
3. Kivun neuromodulaatiohoito.
4. Kohonneen ICP:n hoito kalloaivovammapotilaalla.
5. Selkäydinkanavan paise.

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 30 pistettä
Hyväksymisraja 15 pistettä (50 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Neurologia

Kysymykset suomeksi:
1.

Migreenin patofysiologia

2.

Epilepsia ja ajokyky

3.

Demyelinaatiomuutokset aivojen magneettikuvauksessa sattumalöydöksenä

4.

Aivoihin verta tuovien valtimoiden dissekaatiot

5.

Parkinsonin taudin varhaisdiagnostiikka

6.

Posterior reversible encephalopathy syndrooma, PRES

Frågorna på svenska:
1.

Migräns patofysiologi

2.

Epilepsi och körkort

3.

Demyeliniserande förändringar i magnetundersökning som slumpmässigt fynd

4.

Dissektion av cerebrala artärer

5.

Tidig diagnostik av parkinsons sjukdom

6.

Posterior reversible encephalopathy syndrom (PRES)

Arvosteluperusteet:

Bedömningsgrunder:

0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)
Vain yksi 0 pisteen vastaus hyväksytään.

0-6 poäng/fråga = 36 poäng
Gräns för godkännande = 18 poäng
Bara ett 0-svar godkänns.
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Nuorisopsykiatria

1 Tyypilliset minän puolustuskeinot (defenssit) nuoruusiässä
2 Nuorten ahdistuneisuushäiriöiden psykoterapeuttiset hoitomuodot, indikaatiot ja vaikuttavuus
3 Itsemurhaa yrittäneen nuoren arviointi ja hoito
4 Melatoniinin käyttö nuorilla
5 Nuorison päihdekäytön trendit 2000-luvulla
6 Nuoren pitkäaikaisen laihuushäiriön hoito

Arvosteluperusteet:
0-3 pistettä/ kysymys = 18 pistettä
Hyväksymisraja 10 pistettä (55.5 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Ortopedia ja traumatologia

Kysymykset suomeksi:
1. Luun jättisolutuumori
2. Reisiluun avaskulaarinen kaputnekroosi
3. Reisiluun atyyppinen murtuma
4. Säärimurtuman leikkaushoidon jälkeisen syvän infektion riskitekijät
5. Kantaluun murtuman kirurginen hoito ja komplikaatiot

Frågorna på svenska:
1. Benet jättecell tumör
2. Avaskulär caputnekros i lårbenet
3. Atypisk fractur i lårbenet
4. Riskfaktorer for djup infektion i tibia fracturoperation
5. Calcaneus fractur: kirurgisk behandling och komplikationer

Arvosteluperusteet:

Bedömningsgrunder:

0-6 pistettä/ kysymys = 30 pistettä
Hyväksymisraja 15 pistettä (50 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta

0-6 poäng/fråga = 30 poäng
Gräns för godkännande = 15 poäng (50 %)
Inga 0-svar
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Patologia/esseet

1.
a) Hyperaldosteronismin syyt (3p)
b) Mikä on ”solid cell nest” kilpirauhasessa (3p)
c) Mahalaukun NET (neuroendokriiniset tuumorit) luokittelu etiologian perusteella (4p)

2. Pienisoluisen lymfooman erotusdiagnostiikka mukaan lukien immunohistokemia ja molekyylipatologia
3. LAMN, low-grade appendiceal mucinous neoplasm
4. Mitkä aivolöydökset obduktiossa paljastavat merkittävästi kohonneen kallonsisäisen paineen?

Arvosteluperusteet:
0-10 pistettä / kysymys = 40 pistettä; hyväksymisraja 24 pistettä (60 %).
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Patologia/preparaatit

Näytteet 1-10
Anna jokaisesta preparaatista sekä a) lausunto että b) patologis-anatominen diagnoosi lähettävälle
lääkärille, ja c) ota tarvittaessa kantaa lisätutkimusten tarpeellisuuteen. Halutessasi voit antaa lisäkommentteja tentaattorille. Erottele kaikki vastausosiot selvästi toisistaan.

1) Vasemmalta korvan takaa operoitu melanooma 6 vuotta sitten. Ei seurantaa. Nyt arven alueelle, parotisseutuun ilmaantunut mobiili, kiinteä subkutaaninen resistenssi. Resistenssi on
niukkakaikuinen, reunaltaan hentoa katvetta jättävä. Muutoksen halkaisija on 1,7cm. Otetaan ONB. P.k. sytologinen diagnoosi. (Huom. Kaikki materiaali on sytologisella lasilla, solublokkivalmistetta ei voida tehdä).
2) 80-vuotias mies. High grade virtsarakko ca höylätty 2016. Nyt rakossa kupolin vieressä oikealla ja hieman tämän alapuolella oikealla sivuseinällä korostuvat limakalvoalueet, otettu
näistä kaksi biopsiaa samaan purkkiin. Pyyd. koht. PAD.
3) 14-vuotias nainen, jolla emättimen takaseinämän poikkeava muutos protruoiden ulkosynnyttimiin. Ei selvästi tuumorimainen, eikä sovi laskeumaksikaan. Limakalvoilta otettu biopsia
konkotomilla, p.k. PAD kiireellisenä, onko poikkeavaa?
4) 6-vuotias tyttö. 2 vuotiaana pistemäinen pigmenttimuutos vas. poskeen. Sittemmin alueelle
kolme pistemäistä ja punoittavaa muutosta. Pikkuhiljaa muutos kasvanut ollen nyt 8mm x
10mm. Punervan rusehtava, keskellä 3 ruskempaa täplää. Muutosalueen reunat tasaiset.
Kl:sti lähinnä nevus, epäily myös Spitzin nevuksesta. 4 mm:n stanssipala otettu muutoksen
lateraalireunalta, niin, että näytteessä myös ruskeampaa aluetta. Pk PAD.
5) 68-vuotias nainen. Haiman kaulassa tuumori. Näytteenä 4cm halkaisijaltaan oleva haimaresekaatti. Näyte tuumorialueelta. Pk. PAD.
6) 45-vuotias mies, jolla rintakehän palpoituva patti. Pidetty alun perin lipoomana, mutta seurannassa kasvanut. Subkutiksessa vasemman mamillan lateraalipuolella juosteinen 3,5 x 3 x
1,4 cm tuumori, jossa niukalti verenkiertoa Dopplerilla. PNB tästä. Pk. PAD
7) 73-vuotias nainen. Oikeassa rinnassa yläosassa klo 11-12 radiologisesti vahvasti malignisuspekti ad 22 mm:n tuumori. PNB ei antanut varmaa diagnoosia. Muutos poistettu. Pk PAD.
8) 68-vuotias mies. Palpoituva patti sylkirauhasessa. Poistettu parotiksen kauda-osa tuumoreineen. Pk PAD.
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9) 66-vuotias mies. Pleuranesteilyä. Radiologisesti keuhkopussi paksuuntunut, ja siitä avobiopsia. Pk PAD.

10) 38-vuotias ensisynnyttäjä H 32+0. Sikiöllä kasvuhidastuma, istukan vajaatoiminta todettu.
Lapsi syntyy sektiolla. P.k. istukan PAD

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/näyte = 60 pistettä hyväksymisraja 36 pistettä (60 %) Yhdessäkään kysymyksessä vastaus ei saa olla kliinikon kannalta täysin merkityksetön tai harhaanjohtava. Tällaisesta vastauksesta
annetaan 0 pistettä, mikä johtaa preparaattitentin hylkäämiseen.
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Plastiikkakirurgia
1.

Sukupuolen korjausprosessi Suomessa

2.

Säären avomurtuman pehmytkudosvamman hoitoperiaatteet ja aikataulu

3.

Rasvatuumorit

4.

Alavatsakielekkeet

5.

Selitä lyhyesti:
a) Elastofibrooma
b) Leikkauksen aikainen mikrovaskulaarisen kielekkeen verenkierron
tarkistusmenetelmä
c) Piilohalkio
d) MPAP-kieleke
e) Rhinophyma
f) Infaniili hemangioma

Arvosteluperusteet:
Maksimipisteet: 30 p.
Kysymykset 1-4: 6 p./kysymys
Kysymykset 5 a-f: 1 p./kysymys
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
Hyväksymisraja: 18 p. (60%)
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Psykiatria

1.

Mitä psykiatrin tulee huomioida konsultoidessaan pitkäaikaista kipuoireyhtymää sairastavaa potilasta? Kuvaa anamneesissa, statuksessa ja erotusdiagnostiikassa huomioitavat keskeiset tekijät.

2.

Transkraniaalinen tasavirtastimulaation (Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS, ”myssyhoito”) käyttö psykiatriassa. Selitä käytön periaatteet, näyttö eri indikaatioilla ja keskeiset haitat.

3.

Kuvaa a) sosiaaliselle fobialle ja b) paniikkihäiriölle tyypillisiä kognitiivisia ajatusmalleja kognitiivisen psykoterapian viitekehyksestä.

4.

Skitsofrenian, psykoosilääkkeiden käytön ja diabeteksen yhteys.

5.

a) Mitkä tekijät altistavat epäsosiaaliselle persoonallisuudelle? b) Kuvaa häiriön keskeiset kliiniset
piirteet.

6.

Masennuslääkehoidon lopetusvaiheen ongelmat ja niiden ehkäisy.

Arvosteluperusteet:
0-3 pistettä/ kysymys = 18 pistettä
Hyväksymisraja 10.5 pistettä (58.3 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Radiologia/esseet

1. Glioman kuvantaminen
2. Eturauhassyövän magneettikuvaus
3. a) Focal fatty sparing, merkitys ja löydökset eri kuvantamismenetelmillä
b) Maksan hemangioman kuvantaminen
4. Keuhkotuberkulosin radiologinen diagnostiikka
5. a) Slipped capital femoral epiphysis, kuvantamisdiagnostiikka ja löydökset
b) Legg-Calvé-Perthesin taudin kuvantamisdiagnostiikka ja löydökset
6. a) Pahanlaatuiset muutokset mammografiassa
b) Pahanlaatuiset muutokset rintojen magneettikuvauksessa, kuvaa lyhyesti myös käytetyt
tekniikat ja löydökset

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Jos kaksi vastausta < 1 pistettä, koko tentti hylätään
Hyväksymisraja 20 p. (55.5 %)
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Radiologia/kuvat

1. 20171020_Tapaus1-1-2014. Potilas on 19-vuotias mies, jonka vasen polvi eilen ”taittui” jalkapallopelissä ja kipeytyi. Statuksessa hydrops, ja polvesta punktoitu 50 ml kirkasta verta.
Polvi on stabiili, palpaatioarkuus mediallisesti, pystyy varaamaan. pk. vasemman polven
röntgen. Murtumaa?
20171020_Tapaus1-2-2015. 20-vuotias mies, jolla vääntövamma jalkapallopelissä vasempaan polveen 4kk sitten. Potilaan oireena on vasemman polven epävakaus. PK. vasemman
polven magneetti, onko poikkeavaa? (6p)
2. 20171020_Tapaus2A-2010. Potilas on 19-vuotias nainen, jolla aiemmin vasen polvi ajoittain kipuillut ja mennyt lukkoon. Nyt polvi on jotenkin vääntynyt. Vasemmasta polvesta
punktoitu verta 45 ml, ei juurikaan rasvaa mukana. PK. vasen polvi (2p)
20171020_Tapaus 2B-2010. Potilas on 50-vuotias nainen. Viime viikkoina esiintynyt lisääntyvää vasemman olkapään ja olkavarren kipua. Pk. vasemman olkapään röntgenkuvaus.
20171020_Tapaus2B-2-2010. Ks edellinen lähete ja röntgenlausunto. Pk. Olkavarren magneettikuvaus jatkoselvittelynä. (4p)
3. 20171020_Tapaus3-2017. Potilas on 88 –vuotias nainen, jolla verenpainetauti, MCC, paroksysmaalinen FA, ei ak-hoitoa. Aikoinaan poistettu appendix, kohtu ja munasarjat. Tämän lisäksi hänellä on operoitu rectumprolapsi. Nyt 4 päivää vatsakipua, joka tyypiltään
aaltomaista, paineluarkuutta diffuusisti alavatsalla. Potilaalla on ripulia ja pahoinvointia,
mutta ei oksentelua. Ei kuumetta. Ei VTI-oireita. Toissapäivänä käynti päivystyksessä kipujen ja ripulin vuoksi, nyt toistamiseen täällä. Kipu ennallaan. CRP 64, leuk 14.7, maksa-arvot
normaalit. pk. Vatsan TT, alavatsakipua selittävää? (6p)
4. 20171020_Tapaus4-2012. Potilas on 45-vuotias nainen, jolla verenpaine koholla. Anameesissa mahdollisesti runsasta alkoholin käyttöä. 2kk sitten jonkinlainen kaatumistapaturma
ja siitä lähtien etenevä heikkous. Vahva tetrapareesi kliinisesti ja myös vasemmalla fasialispareesi. Statuksessa todetaan arefleksia, alentunut tonus sekä negatiivinen babinski. PK.
Pään magneettikuvaus (6p)
5. 20171020_Tapaus5A-1-2013, 20171020_Tapaus5A-2-2013. Potilas on täysiaikainen tyttö,
joka on juuri syntynyt. Antenataalisesti on epäilty suolistopoikkeavauutta. Ei 21-trisomiaa.
Syntyi hyväkuntoisena eikä hengitysvaikeuksia. pk. Thoraxin ja vatsan natiiviröntgen. Onko
poikkeavaa? (3p)
20171020_Tapaus5B-1-2014, 20171020_Tapaus5B-2-2014, 20171020_Tapaus5B-3-2014.
Potilas on 3-vuotias tyttö. Oikeassa yläraajassa on selkeä pituusero, oikea kyynärvarsi on
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vasenta lyhyempi. Liikelaajuudet ovat kuitenkin hyvät. Tulossa luustovastaanotolle. Pk. käsien ja thoraxin natiiviröntgen. (3p)
6. 20171020_Tapaus6-2016. Potilas on 52-vuotias mies, ei tupakointi historiaa. Ei TBC-altistusta. Wegener granulomatoosin aiheuttama munuaisaffisio todettu 10-vuotta sitten. Tauti
pysynyt remissiossa kevyellä immunosupressiolla. Nyt kuukauden verran kuivaa yskää. Ysköksissä ei verta. Ei hengenahdistusta, ei kuumeilua. Pk. thoraxin ja ylävatsan TT (6p)

Arvosteluperusteet:
Maksimipistemäärä 36 p.
Hyväksymisraja 20 p. (55.5 %)
Ei yhtäkään 0-vastauksia tai tentti hylätään
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Reumatologia

1. JAK-estäjät nivelreuman hoidossa
2. Autovasta-aineet myosiittien diagnostiikassa
3. Nivelreumapotilaan lääkitys raskauden ja imetyksen aikana
4. Fibromyalgian hoito
5. Seronegatiivisen nivelreuman ennuste
6. Kihdin kuvantaminen

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Sairaalakemistit

1. Prokalsitoniini (menetelmät ja kliininen käyttö)

2. Kalprotektiini ja diagnostiset määritysmenetelmät

3. LC-MS/MS-analytiikka: mitä se on ja mihin käytetään kliinisessä laboratoriossa

4. Sisäinen ja ulkoinen laadunhallinta, niiden seuraaminen sekä mittausepävarmuuden määrittäminen ja seuraaminen

5. Verikaasuanalyysien mittausperiaatteet

6. Alkoholimyrkytysten laboratoriodiagnostiikka

Arvosteluperusteet:
Max. 6 p/kysymys.
Kysymyssarjan hyväksymisraja 18 p.
Maksimipisteet 36 pistettä
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Silmätaudit

1. Refraktion tasapainottaminen (engl. binocular balancing).
a. Mihin refraktion tasapainottamisella pyritään?
b. Vertaile eri tapoja tasapainottaa refraktio
c. Milloin ja miksi tasapainotuksen voi jättää suorittamatta?
2. Primaarinen synnynnäinen glaukooma ja juveniili glaukooma. Vertaile pääpirteissään:
a. Tyyppioireita ja löydöksiä
b. Diagnostisia kriteereitä ja tutkimuksia
c. Perinnöllisyyttä ja geneettistä taustaa
d. Lääkevalintoja
e. Soveltuvia leikkaustapoja
3. Virusten aiheuttamat uveiitit. Kuvaile pääpiirteissään seuraaviin kolmeen virustautiin liittyviä
löydöksiä silmän etuosassa, lasiaisessa, verkkokalvossa ja/tai suonikalvossa:
a. Herpesryhmän virukset
b. HI-virus
c. Zikavirus
d. Virusuveiittien laboratoriodiagnostiikka
4. OCT glaukoomadiagnostiikassa.
5. Ruusufinnin (Rosacea) silmämanifestaatiot ja niiden hoito.
6. UV valo ja sen silmävaikutukset.

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/kysymys = 36 pistettä. hyväksymisraja 21 pistettä, ei yhtään 0-vastausta. Vastaa vain
siihen, mitä kysytään. Ei esipuheita. Kysymyksen vierestä kirjoittamalla ei saa lisäpisteitä, mutta
ottaa riskin mahdollisten virheiden aiheuttamista miinuspisteistä. Lyhytkin tyhjentävä vastaus tuo
täydet pisteet.
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Sisätaudit

Kysymykset suomeksi:
1) Tärkeimmät hankinnaiset ja periytyvät trombofiliat
2) Raskausdiabeteksen prognostinen merkitys
3) Hyperkortisolismin diagnostiikka
4) Akuutti perikardiitti
5) Psoriartriitti
6) Mb Crohn diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

Arvosteluperusteet:
0-6 pistettä/ kysymys = 36 pistettä
Hyväksymisraja 18 pistettä (50 %)
Vain yksi 0 pisteen vastaus hyväksytään
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frågorna på svenska:
1) Viktigaste hereditära ock icke-hereditära trombofilier
2) Prognostisk betydelse av gestationel diabetes
3) Diagnostik av hyperkortisolism
4) Akut perikardit
5) Psoriartrit
6) Diagnostik och differential diagnostik av Mb Crohn

Bedömningsgrunder:
0-6 poäng/fråga = 36 poäng
Gräns för godkännande = 18 poäng (50 %)
Inga 0-svar
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Sydän- ja rintaelinkirurgia

1. Kansainvälisten hoitosuositusten suositusluokat (classes of recommendations) sekä näytönasteen
tasot (levels of evidence). Selosta suositusluokan määritelmä ja miten suosituksen voi ilmaista ytimekkään verbaalisesti eri luokkien kohdalla (suggested wording to use).
2. Thymuksen sairaudet thoraxkirurgin näkökulmasta. Tärkeimmät sairaudet ja tarjolla olevat leikkausmenetelmät.
3. Aorttastenoosin diagnostiikka ja eri hoito vaihtoehdot. Punnitse eri hoitovaihtojen valintaperusteita kliinisessä päätöksenteossa.
4. Millä perusteilla teet päätöksen nousevan aortan korjausleikkauksesta? Vastaukseksi ei hyväksytä pelkkien maksimiläpimittojen luetteloa. Miten BAV vaikuttaa päätökseen?

Arvosteluperusteet:
Vastauksien tulee olla ytimekkäitä. Epäoleellisten seikkojen käsittely vähentää pisteitä.
Maksimipisteet 24 p., hyväksymisraja 12 p. (50%)
Max 6 p./vastaus
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Syöpätaudit

1. Murtumavaarallisen luustometastaasin ja/tai medullakompression diagnostiikka, hoito ja ennuste
2. Pahanlaatuinen suolitukos
3. Levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito
4. Hodgkinin lymfooman hoito
5. Eturauhassyövän sädehoito
6. Melanooman onkologinen hoito

Arvosteluperusteet:
0-10 p./kysymys = max. 60 p.
Hyväksymisraja 36 p.
Ei yhtään 0 pisteen vastausta.
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Terveydenhuolto (erikoislääkäri)

1) Tehtäväksesi annetaan suunnitella alueen keskussairaalan päivystyspisteeseen liitettävä selviämisasema. Miten tällainen asema voisi järkevimmin toimia? Mitä lainsäädännön ja potilasturvallisuuden näkökohtia olisi toimittaessa otettava huomioon?
2) Lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyvät toimintokokonaisuudet terveydenhuoltolain mukaan. Selvitä lisäksi, mitä velvoitteita laki asettaa kunnalle suhteessa Kansaneläkelaitokselle asetettuihin velvoitteisiin?
3) Hoitotakuu - hoitoon pääsyä koskevat säädökset terveydenhuoltolaissa
4) Kohorttitutkimuksen periaatteet ja siitä saatavat terveysvaikutuksen mittaluvut.
5) Liikenteen kansanterveydelliset yhteydet

Arvosteluperusteet:
0-5p./kysymys
Maksipisteet 25 p.
Hyväksymisraja: 12, 5 p. (50%)
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Työterveyshuolto

Kysymykset suomeksi:

1. Maantieliikenteen ammattikuljettajien ajoterveyden seuranta
2. Biosidien mahdolliset terveysvaikutukset
3. Keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastavan työntekijän terveydentilan seuranta ja työkyvyn arviointi
4. KIILA-kuntoutus; tavoitteet, kohderyhmä ja toteutus
5. Mitä tiedetään työpaikkakiusaamisen yhteydestä sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkeriskiin?
6. Kyselyjen käyttö työterveyshuollossa. Luettele esimerkkejä käytössä olevista kyselyistä (vähintään kolme) ja tilanteista, joissa niitä voidaan käyttää. Pohdi a) kyselyjen käytön etuja ja b) tulosten tulkintaan vaikuttavia virhelähteitä.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frågorna på svenska:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uppföljning av körhälsa inom yrkesförare i vägtrafiken
Möjliga hälsoeffekter av biosiderna
Hälsouppföljning och bedömning av arbetsförmågan i kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
KIILA-rehabiliteringen; syftet, målgroup och genomförande
Vad vet man om association mellan mobbing och sjukfrånvaro och sjukpension risk?
Användning av enkäterna i företagshälsovård. Uppräkna exemplar av enkäterna (åtminstone tre)
och situationer, när man kan använda dem. Begrunda a) fördelar för att använda enkäterna och
b) felkällorna i tolkning av resultat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arvosteluperusteet / Bedömningsgrunder:
Maksimipistemäärä 36, alin hyväksytty 18 pistettä. Yksi 0 pisteen vastaus sallitaan.
0-6 poäng/fråga = 36 poäng. Gräns för godkännande = 18 poäng. Bara ett 0-svar godkänns.
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Urologia

1. Iatrogeeninen ponnistusvirtsainkontinenssi
2. Radioisotooppihoidot eturauhassyövän hoidossa
3. Virtsan diversiomenetelmät - valinta, toteutus, edut ja haitat
4. Paikallisen munuaissyövän leikkaushoidon ensisijaiset tekniikat
5. Patient Reported Outcome Measures (PROMs) urologiassa.

Arvosteluperusteet:
0-5 pistettä/ kysymys = 25 pistettä
Hyväksymisraja 13 pistettä (52 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Verisuonikirurgia

1. Veritiekirurgia (6 p.)
-indikaatiot
-preoperatiiviset tutkimukset
-tekniikat
-postoperatiiviset ongelmat ja niiden hoito

2. Alaraajojen pinnallisen laskimovajaatoiminnan suonensisäiset hoitomenetelmät (6p.)
- menetelmät
- tulokset
- pohdi hoitomenetelmän valintaan vaikuttavia seikkoja ja kunkin menetelmän etuja
erilaisissa kliinisissä tilanteissa

3. A) Perioperatiivisen aivoverenkiertohäiriön ehkäisy kaulavaltimokirurgian yhteydessä (2 p.)

B) Määrittele termit ja selosta lyhyesti niiden käyttöindikaatiot ja suoritus (pääpiirteissään) pallean alapuolisen vatsa-aortan aneurysmataudin hoidossa (4 p.)
- CEVAR
- FEVAR
- BEVAR
- L-FEVAR

Arvosteluperusteet:
Hyväksymisraja 12 pistettä (max. pisteet 18)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
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Yleiskirurgia

1 a. Solisluun murtuma: konservatiivinen hoito ja leikkaushoidon indikaatiot
b. Akromioklavikulaarinivelen luksaatio: konservatiivinen hoito ja leikkaushoidon indikaatiot

2. Antirefluksileikkauksen aiheet, tekniikat ja myöhäistulokset

3. Suolitukoksen diagnostiikka ja hoito

4. Ruokatorven repeämä

5. Virtsatietulehduksille altistavat urologiset poikkeavuudet

0-6 pistettä/ kysymys = 30 pistettä
Hyväksymisraja 15 pistettä (50 %)
Ei yhtään 0 pisteen vastausta
Kirurginen gastroenterologia ja traumatologia ovat keskeisiä alueita. Molemmista tulee saada vähintään 3 pistettä.
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Yleislääketiede

Kysymykset suomeksi
1. Vastaa lyhyesti.
A) Mitä tarkoittaa PICO kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa?
B) Onko tietyn sairauden diagnostisen testin positiivisella ennustearvolla eroa perusterveydenhuollon vastaanoton ja erikoissairaanhoidon poliklinikan välillä? Miksi
ei/kyllä?
C) Kroonista sairautta potevista potilaista, jotka käyttävät vakiintunutta lääkettä A,
elää 10 vuoden kuluttua 80 %. Vastaavista potilaista, jotka käyttävät uutta lääkettä
B, elää 10 vuoden kuluttua 85 %. Kuinka suuri on tässä esimerkissä lääkkeelle B
laskettu NNT-luku? (laskinta ei tarvita tässä)

2. Äiti tuo 5 kuukauden ikäisen tyttölapsensa vastaanotolle. Kertoo, että lapsi oli ollut äidin
miesystävän hoidossa kolme päivää sitten. Äiti on huomannut mustelmia tytön niskassa ja
pakaroissa. Mihin kiinnität huomiota, mitä asioita otat huomioon ja miten toimit?

3. Selitä lyhyesti, mitkä ovat lasten neuvolan ja kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten yleiset (yhteiset) tavoitteet. Minkä ikäisille lapsille ne on tehtävä asetuksen 380/2009
mukaan?

4. SGLT2-estäjien asema diabeteksen hoidossa.

5. Vastaanotollesi tulee väsynyt potilas
A) 55-vuotias aiemmin terve naisen valittaen väsymystä, ennen kaikkea iltapäivällä
työpäivän jälkeen. Statuslöydökset ovat normaalit, lukuun ottamatta syketasoa, joka
on 110/min mutta tasainen. Naisella ei ole säännöllistä lääkitystä. Mitä epäilet? Miten tutkit?
B) 52-vuotias autonkuljettaja, jolla dyslipidemia ja verenpainetauti. Siihen on käytössä
statiinilääkitys simvastatiini 20 mg/vrk sekä verenpaineeseen ACE-estäjä. Lipidit ja
verenpaine ovat hoitotasolla. Pituus on 172 cm, paino 90 kg. Hän tulee vastaanotolle lähinnä sen takia, että lounaan jälkeen väsyttää eikä oikein pysy hereillä ratissa. Hän on käynyt hiljan samantapaisten oireiden takia kollegasi vastaanotolla,
jolloin tutkimustulokset olivat: Hb 147, p-glukoosi 5.7 mmol/l, krea 80, TSH 1.2,
CRP 8, EKG: ssa sinusrytmi, ei poikkeavaa. Mitä epäilet? Miten tutkit?
C) 41-vuotias nainen, joka tulee vastaanotolle 4 viikkoa jatkuneen väsymyksen vuoksi.
Hänellä ei ole muita subjektiivisia oireita, ei säännöllistä lääkitystä. Mitä epäilet?
Miten tutkit?
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Frågorna på svenska
1. Svara kort.
A) Vad betyder PICO i en kontrollerad klinisk studie?
B) Finns det en skillnad i positivt prediktivt värde vid diagnostiken av en viss sjukdom
i primärvården och vid en poliklinik i specialsjukvården ? Varför nej/ja?
C) Av de patienter som har en kronisk sjukdom och använder det sedvanliga läkemedlet A, lever 80 % efter 10 år. Bland liknande patienter, som använder det nya läkemedlet B, lever 85 % efter 10 år. Hur stort är NNT-talet för läkemedlet B i detta exempel? (fickräknare behövs inte)

2. En mamma kommer med sin dotter på 5månader till mottagningen. Hon berättar att flickan
hade varit i vård hos mammans manliga vän för tre dagar sedan. Mamman har upptäckt blåmärken i nacken och på skinkorna på flickan. Vilka faktorer fäster du vikt vid; vilka saker
beaktar du och hur handlar du?

3. Förklara kort vilka de allmänna målsättningarna i rådgivningsverksamheten och skolhälsovården är då det gäller omfattande hälsogranskningar. Vid vilka ålder måste dessa hälsogranskningar utföras enligt förordningen 380/2009?

4. SGLT-2-inhibitorernas ställning vid behandlingen av diabetes.

5. Det kommer en trött patient till din mottagning
A) En 55-årig tidigare frisk kvinna som klagar på trötthet, framför allt på eftermiddagen efter arbetsdagen. Statusfynden är normala, med undantag av pulsnivån som
är 110/min, regelbunden. Kvinnan har ingen regelbunden medicinering. Vad misstänker du? Hur undersöker du henne?
B) En 52-årig man som jobbar som yrkeschaufför, och som har dyslipidemi och blodtryckssjukdom. Använder simvastatin 20 mg/dygn och en ACE-blockerare. Lipiderna och blodtrycksnivån på god nivå. Längd 172 cm, vikt 90 kg. Han kommer till
mottagningen närmast för att han blir väldigt trött efter lunchen, vill inte riktigt hållas vaken då han kör. Han har nyligen besökt en kollega p.g.a. liknande symptom,
laboratorieresultaten var: Hb 147, p-glukos 5.7 mmol/l, krea 80, TSH 1.2, CRP 8,
EKG sinusrytm, inget avvikande. Vad misstänker du? Hur undersöker du honom?
C) En 41-årig kvinna som kommer till mottagningen p.g.a. en trötthet som varat i 4
veckor. Hon har inga andra subjektiva besvär, ingen regelbunden medicinering.
Vad misstänker du? Hur undersöker du henne?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arvosteluperusteet / Bedömningsgrunder:
0-6 pistettä/ kysymys = 30 pistettä
0-6 poäng/fråga = 30 poäng
Hyväksymisraja 18 pistettä (60%)
Gräns för godkännande = 18 poäng (60%)

