Valvontapotilas
18.–19.9.2019 Tampere-talo, Tampere
Työ valvontaosastoilla on vaativaa ja potilaat ovat vuosi vuodelta yhä monisairaampia. Tämän
vuoden koulutus keskittyy niihin tyypillisimpiin vaivoihin, jotka ovat usein syynä siihen, että potilasta
hoidetaan valvontaosastolla. Nämä ovat rytmihäiriöt, hengitysvajaus ja delirium. Lisäksi syvennymme
potilaan peruselintoimintojen systemaattiseen tutkimiseen ja tarkkailuun.
Koulutus on suunnattu hoitajille, jotka työskentelevät akuutisti sairastuneiden, ympärivuorokautista
tarkkailua ja valvontaa vaativien potilaiden parissa esimerkiksi valvonnassa, tehovalvonnassa,
päivystyksessä, päivystysvalvonnassa tai muussa akuutissa yksikössä.

Ohjelma
18.9.2019

Rytmihäiriöt ja hengitysvajaus

8.30-9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-9.45

Yleisimmät rytmihäiriöt ja niiden hoito
Jarno Sillman, sairaanhoitaja, SDSYVA, TAYS Sydänsairaala

9.45-10.45

Millainen sydänfilmi laittaa kellot soimaan?
Matti Olkkola, sairaanhoitaja, sydänvalvontayksikkö, Kuopion yliopistollinen
sairaala

10.45-11.00

Tauko

11.00-11.45

Sepelvaltimotautia sairastavan potilaan ohjaus ennen ja jälkeen
koronaariangiografian
Niklas Grönqvist, sairaanhoitaja AMK, Haartmanin sairaalan päivystys- ja
valvontaosasto, HUS Akuutti

11.45-12.45

Lounas

12.45-13.30

Hengistysvajaus
Jukka Kettunen, ensihoidon lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu

13.30-14.15

Hengityksen tukeminen non-invasiivisilla laitteilla
Markus Haapasalo, sairaanhoitaja, teho-osasto, Tampereen yliopistollinen
sairaala

14.15-14.45

Tauko

14.45-15.30

Miten tulkita verikaasuanalyysiä?
Jukka Kettunen, ensihoidon lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu

15.30-15.45

Päivän päätös

19.9.2019

Peruselintoiminnot ja delirium

9.00-9.30

Aamukahvi

9.30-11.00

Kriittisesti sairaan potilaan systemaattinen tutkiminen
Ville Mikkonen, HEMS-Ensihoitaja, FinnHEMS

11.00-12.00

Lounas

12.00-12.45

Delirium ja sen lääkkeellinen hoito
Anna-Maria Kuivalainen, LT, erikoislääkäri, Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri

12.45-13.30

Deliriumin lääkkeetön hoito
Mika Karjalainen, sairaanhoitaja YAMK, kliinisen koulutuksen asiantuntija,
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

13.30-14.00

Tauko

14.00-15.00

Deliriumpotilaan kohtaaminen ja omat tunteet
Maria Aitomaa, psykologi, työnohjaaja, Tmi Maria Aitomaa

15.00-15.15

Päivän päätös

Ilmoittaudu viimeistään 10.9.2019
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=441)

Hinta:
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
2.4.2019-6.8.2019

Perushinta
7.8.2019-10.9.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 355 € (+ alv 24 %)

415 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

465 € (+ alv 24 %)

405 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmähinnat:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
p. 050 326 6750
Lisätietoa koulutuksesta:
Petra Kupari, koulutussuunnittelija, petra.kupari@fioca.fi
Yleiset peruutusehdot:
1kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista
ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen
sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle,

on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla. Yhteystietomme löytyy täältä >>(https://fioca.fi/fiocan-yhteystiedot/)
Fioca Oy:llä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.
Hotellivaraukset:
Varaa huone Lapland Hotels Tampereelta.
www.laplandhotels.com(https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/tampere/lapland-hotels-tampere.html)
, varaustunnus Fioca19.
Huonehintaan sisältyy Aitojen makujen aamiainen

