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TAUSTA

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on:
ErgocareBank - Ergonomisia ratkaisuja
sosiaali- ja terveydenhuoltoon -projekti (The
Ergonomic Databank for Social and Health
Care; LLP-2013-1-FI1-LEO05-12570) on
saanut tukea Euroopan kommisiolta Leonardo
da Vinci -ohjelmasta Innovaatioiden siirto.
Projektia hallinnoi Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymään kuuluva Oulaisten
ammattiopiston sosiaali- ja terveysalanyksikkö.
Sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä on paljon
tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia, jotka
aiheuttavat runsaasti sairauspoissaoloja ja
ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Erityisesti
vanhustenhoito on fyysisesti ja psyykkisesti
kuormittavaa. Suurin osa selkätapaturmista
tapahtuu potilassiirroissa. Tapaturmille ja selän
ylikuormitukselle altistavat muun muassa
toistuvat taakkojen nostot ilman apuvälineitä,
toistuvat selän kumarat ja kiertyneet asennot
sekä staattiset työasennot.
Hoitajan ammattitaito vaatii hyvät perustiedot
kuntouttavasta ergonomisesta hoitotyöstä,
oikeanlaisista avustamistavoista ja
apuvälineistä. Hankkeessa esitellään turvallisia
siirto- ja avustamistapoja laaja-alaisesti
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille,
ammattilaisille, opetushenkilökunnalle ja
muille asiasta kiinnostuneille.

• kerätä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä
sekä kehittää ergonomisia ja
toimintakykyä tukevia ratkaisuja
asiakkaiden päivittäisten toimintojen,
liikkumisen ja siirtymisen avustamiseen
kotihoitoon ja hoitokotien työhön.
• testata ja arvioida asiantuntijoiden voimin
tarvittavat apuvälineet ja hoitokäytännöt.
• julkaista hyvät käytännöt videotallenteina
ErgocareBank-portaalissa, jossa ne ovat
saatavilla suomen kielen lisäksi
englanniksi, ruotsiksi, viroksi ja kreikaksi.
• aktiivisesti ja laaja-alaisesti levittää
tutkittua tietoa ja hyviä käytänteitä.
Keväällä 2015 kaikki osallistuvat maat
järjestävät kansallinen konferenssin
maassaan, Suomen konferenssit
järjestetään Oulaisissa ja Turussa.
Syksyllä 2015 järjestetään kanvainvälinen
konferenssi Kreikassa.

