Akuutit tilanteet vanhustenhuollossa
14.–15.5.2019 Hilton Airport, Vantaa
Vanhustenhuollossa työskentelee yhä enemmän terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Asiakkaita on
paljon ja iso osa on myös monisairaita. Terveydenhuollon akuutteja tilanteita voi tulla eteen missä
vain. Tämän koulutuksen jälkeen Sinulla on paremmat tiedot ja taidot kohdata näitä tilanteita.
Tunnistaa , arvioida ja toimia. Koulutuspäivien aikana saat mukaasi toimintamalleja akuuteista
tilanteista selviämiseen. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, työpajatyöskentelyä sekä
verkostoitumista. Tule mukaan oppimaan akuuteista tilanteista vanhusten huollossa! Tämän
koulutuksen jälkeen osaat toimia erilaisissa akuuteissa tilanteissa!
Koulutus on suunnattu kaikille ikäihmisten parissa työskenteleville terveydenhoitoalan
ammattilaisille, esimerkiksi sairaanhoitajille ja lähihoitajille. Työskentelit sitten kotihoidossa,
palvelutalossa, vanhainkodissa tai palveluasumisen yksikössä. Koulutus sopii myös kaikille jotka
haluavat syventää tietoaan iäkkäiden potilaiden hoidosta.

Ohjelma
8:30-9:00

Ilmoittautuminen ja aamupala

9:00-9:45

Kriittisesti sairas iäkäs potilas
Janne Alakare, osastonlääkäri, HUS Akuutti

9:45-10:30

Milloin soitan 112? Miten konsultoin?
Petra Kupari, apulaisosastonhoitaja, Malmin päivystys, HYKS Akuutti

10:30-10:45

Tauko

10:45-11:30

Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen (cABCDE,NEWS)
Petra Kupari, apulaisosastonhoitaja, Malmin päivystys, HYKS Akuutti

11:30-12:30

Lounas

12:30-13:15

Vanhuksen sekavuus

13:15-14:15

Rintakipu potilaan tunnistaminen ja ensihoito
Pasi Teräväinen,ensihoitaja, Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos

14:15-14:45

Kahvitauko

14:45-15:30

Elvytetäänkö vai ei?
Kaisa Rajala,Kotihoidon ja palliatiivisen osaston ylilääkäri, Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymä

2.PÄIVÄ
8:30-9:00

Aamukahvi

9:00-9:45

Iäkkään potilaan myrkytys
Maria Kaista, anestesiologian- ja tehohoidon erikoislääkäri, FH10, HYKS,
Myrkytystietokeskus

9:45-10:30

Iäkkään potilaan infektio
Maarit Wuorela

10:30-10.45

Tauko

10:45-11:15

Hengityksen arviointi (hengitysäänten kuuntelu, hengitystaajuuden laskeminen )
Teemu Ahola-Luttila,ensihoidon kenttäjohtaja, LUP

11:15-11:45

Elvytys
Teemu Ahola-Luttila, ensihoidon kenttäjohtaja, LUP

11:45-12:45

Lounas

12:45-13:30

Palliatiivinen hoito

13:30-14:15

Interaktiivinen luento/ EKG:n tulkinta
Jukka Kettunen, Metropolia AMK

14:15-14:45

Kahvitauko

14:45-15:30

Interaktiivinen luento/ Luento Neurologisen tilanteen arvioiminen
Miia Sepponen, sh YAMK, aoh, AVH- asiantuntija, TYKS

15:30

Koulutuksen loppusanat

Muutokset ohjelmassa mahdollisia
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=436)
Ilmoittaudu viimeistään 29.04.2019

Hinta:
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
01.04.2019 saakka

Perushinta
02.04.2019-29.04.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 349 € (+ alv 24 %)

405 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

455 € (+ alv 24 %)

399 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmät:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi

050 326 6750

Lisätiedot koulutuksesta:
Koulutuspäällikkö Heidi Kosonen, heidi.kosonen@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.
Huonevaraukset:
Helsingin Hilton hotellit -10% BAR hinnasta (muutos- ja peruutuskelpoinen) – sopimusnumero
D113192166.
http://www3.hilton.com(https://www3.hilton.com/en_US/hi/search/findhotels/results.htm?view=LIST) – syötä
asiakasnumero kohtaan Add Special rate code , Corporate Account.

