TYÖHARJOITTELU
MALAGAN
MIELENTERVEYSKLINIKALLA
(LÄHIHOITAJA).

Opiskelen 2.vuotta lähihoitajaksi,
osaamisalanani sairaanhoito/huolenpito, Helsingin
Diakonissaopiston Alppikadun Kampuksella.
Haluan valmistua ammattiin, jossa saan tehdä
ihmisläheistä auttamistyötä ja josta voisi tarjoutua
mahdollisuus työskennellä osan vuodesta
ulkomailla.
Toiveenani oli päästä Espanjaan, Andaluciaan.
Työharjoittelupaikka 5viikoksi loka-marraskuun
vaihteessa 2019 järjestyikin yksityisestä
Malagalaisesta sairaalasta, joka on erikoistunut
psyykkisesti sairaisiin ja vammaisiin.
Viereisessä kuvassa; minä, sairaalan nunna sisar
Pilar sekä toinen Suomesta vaihtoon lähtenyt
lähihoitajaksi ja vammaisiin erikoistuva Kirsi
Savoheimo.
Kuva on otettu sairaalan "sydämessä" ja taustalla
näkyy sairaalan perustaja italialainen munkki
Benedict Mennin kuva.

Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazon de Jesus
on perustettu vuonna 1881 ja on korttelin kokoinen, jossa on yhteensä 350 potilaspaikkaa.
Sairaala on hiljalleen peruskorjattu moderniin kuntoon ja varustetaso on huippuluokkaa. Kaikki on hyvin hoidettua,
puhdasta ja kaunista.
Osastollani oli 25 asukaspaikkaa, loppuelämän kodeiksi tarkoitettuja, erilaisista psyykkisistä sairauksista
ja epämuodostumista kärsiville, pääosin ikäihmisille.
Lähihoitajat tekivät osastolla perushoitoa ja sairaanhoitaja hoiti yksin mm. kaikki haavanhoitoihin ja lääkityksiin liittyvät
toimenpiteet, tosin halutessani sain seurata/avustaa niissä.
Ilmapiiri työntekijöiden kesken oli kiireetön ja rento sekä hoitajien keskenäinen vankka luotto kollegoiden tapaan ja
tahtiin hoitaa työnsä. Loisto esimerkkinä on, ettei työnjakoa aamuisin tarvinnut tehdä, vaan työt aloitettiin käytävän
päästä omaan tahtiin ja kaikki työt tulivat tehdyksi ajallaan.

Espanjan kielitaitoni oli lähes olematon, jota kuitenkin omaksuin päivä päivältä enemmän. Osastolla ei juuri
osattu englantia. Käytimme Google kääntäjää ja koska työni käsitti käytännönläheistä perushoitoa, suihkun,
syömisen sekä asukkaiden vapaa-ajan aktiviteeteissa avustamista, oli työ helppo oppia sanoittakin.
Vuorovaikutus asukkaiden kanssa oli pitkälti fyysistä, espanjalaiseen tyyliin. Suihkuttaessa lauleskelin
suomalaisia lauluja, äänensävyjen merkitys korostui ja poskisuukkoja sekä haleja vaihdettiin tuon tuosta.
Hymy ja nauru olivat avainsanoja henkilökunnan ja asukkaiden välisessä kommunikoinnissa.
Tavoitteena osastolla olikin, että kaikki asukkaat saadaan päivittäin hyvälle tuulelle.
Espanjalaiset rakastavat kohteliaisuuksia ja niitä viljeltiinkin. Päivittäinen kehuminen kuten; olet ihana,
suurenmoinen ja kaunis olivat yleistä sekä voinnin kysely sekä hyvän päivän toivottelut olivat hyvin käytettyjä
ja jopa välttämättömyyksiä.
Asukkaiden nimien nopea opettelu ja käyttäminen oli ensiarvoisen tärkeää, lisäksi teitittely, herroittelu ja
rouvittelu on yhä tätä päivää.
Hoitajat olivat kärsivällisiä ja kannustavia ohjatessaan minua.

Käytännön eroja hoitotyössä;
❖ Käsidesin käyttö on puutteellista ja pidin itse huolen riittävästä käsihygieniasta mini plo taskussa.
❖ Hoitajilla on yleistä käyttää kynsilakkaa, kelloja, koruja sekä pitää hiuksia auki.
❖ Huolehditaan kokonaisvaltaisesta puhtaudesta mm pävittäisellä suihkulla sisältäen parranajon,
kasvokarvojen nyppimisen, huolellisen rasvauksen, hiuksia pestessä huolelllisen päänahan hieronnan sekä
päivittäisen puhtaiden vaatteiden vaihdon.
❖ Vuoteiden petaus oli erittäin huolellisesti tehtävä, josta osaston nunna piti tiukasti huolen.

Työpäivieni päätteeksi joko rentouduin upeilla
hiekkarannoilla (rantaviivaa 160km), aurinkoa
ottaen, kajaakilla meloen, syöden ruhtinaallisesti ja
edullisesti. Erityisesti merenantimet ja tapas
kulttuuri ovat suurenmoista.
Lukuisat torit sekä hallit mahdollistivat kulinaristisia
kokkaushetkiä kotona.
Usein myös kävelin ristiin rastiin Malagan kaunista
kaupunkia kyllästymättä.
Kaupungissa on paljon kulttuuritarjontaa kuten
museoita, karnevaaleja sekä katusoittoa/teatteria.
Asuin Benalmadenassa n.1,5h matkan päässä
työpaikasta mutta työmatkan pituus ei haitannut,
koska työmatkat hyvin ilmastoiduissa busseissa
jutustellen paikallisten duunareiden kanssa sujui
mukavasti.
Parvekkeeltani näkyi Benal Pueblon vuoren huippu.
Vuoret ja meri kohtaavatkin vahvoina elementteinä.
Upea kokemus kaikenkaikkiaan, suosittelen!

