Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa
26.11.2019, Fioca, Helsinki
Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen osa potilaan hoitoa ja se parantaa merkittävästi
potilasturvallisuutta. Hoidon tarpeen arvioinnista säädetään terveydenhuoltolaissa ja ns.
päivystysasetuksessa ja siihen liittyvän ohjauksen voi päivystysyksikössä tehdä laillistettu
terveydenhuollon ammattihenkilö. Työnantajan velvollisuus on huolehtia tehtävän edellyttämästä
koulutuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Hoidontarpeen arviointi ja hoitoon ohjaus voi tapahtua
puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla.
Koulutuksen tavoitteet:
Auttaa tiedostamaan terveydenhuollon ammattihenkilön vastuut ja velvoitteet.
Auttaa ymmärtämään potilaan oikeudet tilanteissa, joissa asiakkaan konkreettinen kohtaaminen
puuttuu.
Kehittää hoitajan omia valmiuksia puhelimitse tapahtuvassa hoidontarpeen tunnistamisessa,
arvioinnissa, päätöksenteossa sekä ohjauksessa ja neuvonnassa.
Antaa ideoita puhelimitse tapahtuvan potilasturvallisuutta korostavan hoidontarpeen
arviointimallin kehittämiseksi.
Koulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja ensihoitajille, jotka neuvovat työssään
potilaita puhelimitse.
Tulosta ohjelma tästä >>(/wp-content/uploads/sites/28/2019/04/hoidon-tarpeen-arviointi-puhelimessa.pdf)

Ohjelma
Kouluttajina toimivat sairaanhoitaja YAMK Tiina Stenman sekä Kuopion pelastusopiston opettaja
Titta Lindholm.

8.30-9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-10.30

Puhelimessa tapahtuva hoidon tarpeen arviointi ja siihen liittyvät vastuut ja
velvoitteet
Mitä tarkoittaa olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö
Hoitotyön asiantuntijuus ja puhelimessa tapahtuvan hoitotyön luonne

10.30-10.45

Kahvitauko

10.45-11.45

Akuutin tilanteen tunnistaminen ja ohjeiden antaminen sekä hoito puhelimen
välityksellä
Puhelun käsittelyn periaatteet, kiireellinen ja kiireetön hoidon tarpeen arviointi
Hätätilanteen tunnistaminen puhelimessa , Työkalut: ISBAR, ABCDE, Kirjaaminen

11.45-12.45

Lounas

12.45-14.15

Vuorovaikutuksen merkitys puhelimessa tapahtuvassa hoidon tarpeen arvioinnissa
Puheen rytmiikka, äänen painotus, kysymysten asettelu ja kuunteleminen
Ammatillisesti hallittu paternalistinen työote

14.15-15.00

Sosiaalisen hätätilanteen tunnistaminen puhelimessa

15.00-15.30

Kahvitauko

15.30-16.15

Demonstroidut case-harjoitukset sekä palautekeskustelu

Ilmoittaudu viimeistään 11.11.2019
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=448)

Hinta:
Ennakkohinta
14.10.2019 saakka

Perushinta
15.10.2019-11.11.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 205 € (+ alv 24 %)

225 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

275 € (+ alv 24 %)

255 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmähinnat:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
050 326 6750
Lisätiedot koulutuksesta:
koulutussuunnittelija Petra Kupari, 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.

