Muistisairaan ymmärtävä hoito
5.9.2019 Fioca, Helsinki
Muistisairaan muuttunut käyttäytyminen, kuten joskus hyvinkin vaikeaselkoinen normiton
käyttäytyminen, edellyttää hoitajalta osaamista ja ymmärrystä. Haastavia tilanteita voidaan
ennaltaehkäistä, kun tunnetaan mm. sairastuneen elämänhistoria ja ymmärretään kohtaamattomat
tarpeet ja tunteet. Validaatiomenetelmä on vuorovaikutusmenetelmä, joka lisää hoitajan ymmärrystä
ja ammattitaitoa kohdata ja hoitaa lääkkeettömin keinoin. Kun sairaan tunteet ja tarpeet tulevat
kuulluksi, ymmärretyksi, hoitaminen helpottuu.
Koulutuksen tavoitteena on ymmärryksen lisääminen muistisairaan ihmisen sairaudesta ja
muuttuneesta käyttäytymisestä sekä molemminpuolinen vuorovaikutuksen parantaminen hoidettavan
ja hoitajan välillä. Lisäksi paneudutaan hoitajan työssä jaksamiseen ja hoitotyön laadun paraneminen.
Kenelle
Kaikille muistisairaan hoitoon osallistuville työntekijöille, erityisesti sinulle sairaanhoitaja,
lähihoitaja/perushoitaja, geronomi tai sosionomi.

Ohjelma

8.30-9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-9.30

Arvostava ja tunteita kuunteleva vuorovaikutus hoitajan ja muistisairaan ihmisen välillä

9.30-10.15

Muistisairauden vaiheet
1. Alkuvaihe
2. Ajan ja paikan hämärtymisen vaihe
3. Toistuvien liikkeiden vaihe
4. Sisäänpäin kääntymisen vaihe

10.15-10.30 Tauko
10.30-11.30

Muistisairaan ihmisen tunteet ja tarpeet
Psykososiaaliset tarpeet

11.30-12.30 Lounas
12.30-14.00

Mistä syntyy ymmärtävä kohtaaminen?
Sanalliset ja sanattomat tekniikat vuorovaikutuksessa

14.00-14.20 Tauko
Vahvista, älä vaimenna!
Toimintakyvyn ylläpitäminen, jotta muistisairas voisi kokea olevansa edelleen arvokas.
14.20-15.30
Elämänhistorian merkitys muistisairaan nykyhetkessä
Musiikin, muistelun ja koskettamisen käyttö arjessa
Ilmoittaudu viimeistään 21.8.2019
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=456)

Hinta:
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
2.4.2019-24.7.2019

Perushinta
25.7.2019-21.8.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 205 € (+ alv 24 %)

225 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

275 € (+ alv 24 %)

225 € (+ 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.

