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Opetuksen päivä 13.8.2013, Lääketieteellinen tdk, HY 
 
 

Väittämät 

• Sormien haaroitus-lähennyskoe testaa nervus 
ulnariksen motorista toimintaa 

 Oikein/rätt ( ) väärin/fel ( ) en tiedä/vet inte ( ) 

 

• Umpilisäke sijaitsee McBurney pisteen kohdalla 

 Oikein/rätt ( ) väärin/fel ( ) en tiedä/vet inte ( ) 
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Monivalintakysymykset 
6 kk:n ikäinen aikaisemmin terve tyttö oksensi alkuun voimakkaasti, 
3 vrk voimakasta ripulia. Syönyt ja juonut huonosti, ”kaikki tulee 
ulos”. 
Miten arvioit kuivumisen asteen? 

a) Mittaan verenpaineen 

b) Mittaan kuumeen 

c) Punnitsen lapsen ja vertaan neuvolakortin tietoihin 

d) Mittaan happo-emästasapainon 

Toteat, että lapsi on kuivunut keskivaikeasti.  

Miten aloitat hoidon? 

a) Suonensisäisen nestekorvauksen 

b) Annan lapselle ORS-liuosta ja katson pysyyko sisällä 

c) Kirjoitan reseptin ja lähetän lapsen ja äidin kotiin  

Paras mahdollinen vastaus  
–tyyppiset kysymykset (a) 

Potilas on hyväkuntoinen 58-vuotias nainen, jolta on operoitu resektiolla ja 
kainaloevakuaatiolla, v. 2010 duktaalinen gr II, T2 (35 mm) N1a (1/18) er 90%, 
pr 30%, MIB1 20%, HER2 negat rintasyöpä. Hän on saanut 
liitännäissolunsalpaajahoidon, sädehoidon ja nykylääkityksenä on letrotsoli. 
 
Valitse paras mahdollinen vastaus seuraavista: 
  
1) Rutiiniseurannan toteutus? 
a) ei tarvetta 
b) potilaan tarpeen ja toiveiden mukaan perusterveydenhuollossa 
c) potilaan tarpeen ja toiveiden mukaan erikoissairaanhoidossa 
d) erikoissairaanhoidossa 5 v ajan 
e) erikoissairaanhoidossa loppuelämän ajan 
 
2) Mitä seurantaan kuuluu? 
a) kliininen tutkimus 
b) vartalon TT + kliininen tutkimus 
c) vartalon TT + kliininen tutkimus + lab 
d) mammografia + lab ja kliininen tutkimus 
e) oireiden mukaan 
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Paras mahdollinen vastaus  
–tyyppiset kysymykset (b) 

3) Miten usein seurataan? 

a) tarpeen mukaan 

b) vuosittain 5 v asti 

c) 3 kk välein 5 v asti 

d) 6 kk välein loppuelämän ajan 

 

4) Potilas tulee tk-lääkärin vo:lle, selkäkipu jatkunut 1 kk ajan, ei traumaa. Mitä 
teet? 

a) tutkit huolella + oireenmukainen kivunhoito 

b) tutkit huolella + kuvannat + oireenkuinen kivunhoito 

c) kuten a, mutta jos ei lähde paranemaan, pyydät tulemaan uudelleen vo:lle ja arvioit 
tilanteen uudelleen 

 

Avainasiakysymykset 

Potilas on 101 -vuotias nainen, joka asuu 
omakotitalossa. Potilaalla on virtsankarkailua. Hän 
on kaatunut kotona ja lonkka on murtunut, jonka 
tähden sairaalaan. Potilaalla on kuumetta. 
Työdiagnoosi on keuhkokuume 
1. Mitä lisätutkimuksia pyydät kliinisen 

tutkimuksen lisäksi? Mainitse kolme. 
2. Mitkä muut tilat poissuljet? Mainitse kolme. 
3. Yleisimmät keuhkokuumeen aiheuttajat. 

Mainitse kolme. 
4. Minkä antibiootin valitse? Perustele. 
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Lyhytesseet - konteksti 

 Esim. Tuki- ja liikuntaelimistö-jakson jaksokuulustelu/ 
Makroanatomia 

 Potilaalla X on tyypillinen taaksepäin suuntautuva 
nikamavälilevyn lateraali-osan pullistuma vasemmalla 
puolella L5:n ja sacrumin välissä (presakraalinen 
välilevytyrä), jolloin S1 hermojuuri joutuu puristuksiin. 
Tästä seuraa S1 hermojuurelle tyypilliset tuntohäiriöt ja 
motoriset vajaudet. Potilasta tutkittaessa tilanne ei 
vielä ole selvillä, joten myös verenkierron ja 
ääreishermoston toimintakokeita joudutaan tekemään. 
(a-f  kukin 1piste) 

Lyhytesseet – kysymykset (a) 

a) Millä ihoalueella tuntohäiriöt (esimerkiksi 
puutuminen tai ärsytyskipu) esiintyvät tässä 
tapauksessa (S1-segmentin dermatomi). 

 
b) Tutkit myös nervus peroneus communiksen ja 
sen haarojen toimintaa: Miltä ihoalueelta suoritat 
tuntotestaukset? 
 
c) Kuinka testaat lihastoiminnan (nervus peroneus 
communis) ja mitä testit kertovat?   
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Lyhytesseet – kysymykset (b) 

d) Lasequen testissä potilas makaa selällään ja hänen 
alaraajaansa nostetaan polvi suorana alustalta tavoitteena 90 
asteen kulma. Testi on positiivinen, jos potilas ilmoittaa kipua 
esim. 60 asteen kohdalla. Testi tehostuu kun jalkaterä on 
dorsifleksiossa. Mihin yksinkertaiseen anatomis-fysikaaliseen 
seikkaan (testi ja tehostuminen perustuvat) tämä perustuu? 
 
f) Miksi ao. tapauksessa L5 hermojuuri ei joudu puristuksiin 
vaan S1-juuri? 
 
e) Sulkeaksesi pois verenkiertohäiriön tunnustelet a. tibialis 
posterior-  ja a. dorsalis pedis- pulssit. Miten määrittelet 
oikean tunnustelukohdan? 

 

Esseekysymykset (1) 

Huom. Esseekysymyksissä on tärkeää fokusoida, 
mitä kysytään ja verbillä ilmaista, millä tasolla 
toivotaan opiskelijan vastaavan.  
 
Vertaa sileän ja poikkijuovaisen lihassolun 
rakennetta ja toimintaa toisiinsa. 
 
 
Selitä, miten syöpäsolut poikkeavat normaalista 
solusta. 

 
 

 
 



12.8.2013 

6 

Esseekysymykset (2) 

29-vuotias automekaanikko saapuu terveyskeskukseen 
vastaanotolle valittaen alaselkäsärkyä. Oireisto on jatkunut yli 
kolme kuukautta. Se herättää yöllä, jolloin potilas joutuu 
nousemaan sängystä, koska selkä ”puutuu”. Aamulla selkä on 
taas jäykän tuntuinen ja särkevä. Oireisto säteilee vaihdellen 
kumpaankin pakaraan, muttei jalkaan. Potilas on kokeillut 
Burana 400 mg, josta on ollut apua, mutta se ei ole poistanut 
oireita. Sukuanamneesia kysyttäessä selvää vain että sisarella on 
psoriaasi ja että isällä on Mb Crohn, joka on lääkityksellä kurissa. 

 

Mikä on työdiagnoosisi? Määrittele ja perustele se.  

Kuinka tutkit potilaan? Selosta tutkimukset ja perustele ne. 

Kuinka hoidat potilaan? Selosta hoito ja perustele se. 

 

Nettilinkkejä eri kysymystyyppeihin 
• Väittämät 

https://alma.helsinki.fi/doclink/107427 

• Monivalintakysymykset 
http://medicalfinals.co.uk/mcqs.htm 

• Single-best answers 
http://www.pastest.co.uk/Assets/PT/Media/Products/LookInsides/UG/300SBA%20Med%20Surg%20Finals%202e%20BOOK.pdf.pdf 

• Avainasiakysymykset 
http://www.idealmed.org/workshop/SectionD-KeyFeatures.pdf 

• Modifioidut esseet 
https://alma.helsinki.fi/doclink/109902 

• Esseekysymykset 
http://som.unm.edu/ume/ted/pdf/ed_dev/assess_dev_essay.pdf 
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