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koulutuskokonaisuus 3 op
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Vahvista

ROKOTUSOSAAMISTASI
KENELLE?
Ammattikorkeakoulujen
terveydenhoitaja-, sairaanhoitajaja kätilöopiskelijoille
Jo työssä oleville terveydenhoitajille,
sairaanhoitajille ja kätilöille
Valtakunnallinen koulutuskokonaisuus
yhtenäistää ja vahvistaa terveydenhuollon
ammattilaisten rokotusosaamista.

VALTAKUNNALLISEN
KOULUTUSKOKONAISUUDEN
RAKENNE
Rokotusosaamisen perusteet (2 op)
Rokotusosaamisen syventäminen (1 op)
Osaamista mittaavat tentit.
Rokotusosaamisen perusteet on tarkoitettu
kaikille. Syventävä osuus on suunnattu
terveydenhoitajaopiskelijoille ja muille
lisäopintoja tarvitseville. Koulutus
kokonaisuus sopii myös jo työssä olevan
terveydenhuoltohenkilöstön täydennys
koulutukseen.

ROKOTUSOSAAMISEN PERUSTEET
(2 OP)

ROKOTUSOSAAMISEN SYVENTÄMINEN
(1 OP)

Rokotusosaamisen perusteet on jaettu
kahteen osioon. T
 ietoperusta-osiossa
opiskelet rokottamisen teoriaa. Tutustut
rokotuksilla ehkäistäviin tauteihin,
ymmärrät rokotusten hyödyt ja tiedät,
mistä löydät luotettavaa tietoa rokotusten
mahdollisista haittavaikutuksista. Opit
ohjaamaan ja tukemaan asiakasta
rokotuspäätöksen teossa tutkitun tiedon
perusteella.

Rokotusosaamisen syventävissä opinnoissa
perehdyt rokottamisen etiikkaan, roko
tusten turvallisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Opit, mitä sinun tulee ottaa huomioon
rokottaessasi erilaisiin ryhmiin kuuluvia.
Saat valmiuksia esimerkiksi raskaana
olevien, maahanmuuttajien ja matkai
lijoidenrokottamiseen sekä rokotuksiin
liittyvään ohjaukseen. Saat myös valmiuksia
rokotuksiin epäröivästi suhtautuvien
kohtaamiseen.

Rokotustaito-osiossa opit, mitä asioita
huomioit ennen rokottamista, rokot
taessasi ja rokottamisen jälkeen. Osio
antaa sinulle valmiuksia laadukkaaseen
rokottamiseen.
Rokottamisen tietoperusta (1 op)
Osaava rokottaja
Miksi rokotamme?
Tunne rokotteet
Kansallinen rokotusohjelma
Erilaisten ryhmien rokottaminen
Rokotustaidot (1 op) Osaava rokottaja
Miten valmistaudut rokottamaan?
Mitä otat huomioon?
Miten rokotat oikein ja turvallisesti?
Miten toimit rokottamisen jälkeen?

Rokottajana kehittyminen
Rokottamisen syventävä
tietoperusta
Rokottamiseen liittyvä ohjaus
ja neuvonta

MITEN ROKOTUSOSAAMISTA OPISKELLAAN?
Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus on osa ammattikorkea
koulututkintoa tai täydennyskoulutusta. Sen opiskeluun on
laskettu kuluvan noin 80 tuntia (3 op).
Koulutuskokonaisuus sisältää erilaisia oppimisprosessia tukevia
osuuksia: tekstiä, videotallenteita, oppimistehtäviä, tapaus
esimerkkejä, kuvia sekä kirjallisuutta ja muuta lähdemateriaalia.
Opiskelet Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Oppimis
tehtävät kokoat portfolioosi. Tämän jälkeen pääset tekemään
verkko-oppimisalustalla olevat koulutuskokonaisuuden
valtakunnalliset tentit. Ne läpäistyäsi olet suorittanut koko
koulutuskokonaisuuden.

LISÄTIETOJA ROKOTUSOSAAMISEN
KOULUTUSKOKONAISUUDESTA
Koulutuskokonaisuutta voivat syksystä 2015 alkaen käyttää kaikki
ne ammattikorkeakoulut, joissa koulutetaan terveydenhoitajia,
sairaanhoitajia ja kätilöitä.
Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus on kehitetty ROKOKO-
hankkeessa, jossa ovat mukana Metropolia ammattikorkeakoulu,
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun Ammattikorkeakoulu sekä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanke on saanut rahoitusta
sosiaali- ja terveysministeriöltä.
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