Päihde- ja mielenterveys 2019
13.–14.11.2019 Tampere-talo, Tampere
Päihteiden käyttöön ja psyykkiseenvointiin liittyvä erilainen oireilu haastaa kaikki hoitotyötä tekevät
erityisalasta riippumatta. Hoitotyössä tarvitaan monipuolista osaamista jotta näihin haasteisiin
pystytään vastaamaan laadukkaasti ja potilas läheisineen saa hyvää hoitoa. Päihde- ja
mielenterveyshoitotyö 2019 kokoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia erilaisista
toimintaympäristöistä. Seminaarin tarjoaa monipuolisen koulutuskokonaisuuden, jolla päivität
osaamistasi alansa asiantuntijoiden tuella.
Koulutuspäivillä;
• päivität tietosi tuloksellisesta päihde- ja mielenterveyshoitotyöstä ja tulevaisuuden haasteista
• saat tietoa erilaisista riippuvuuksista, niiden syntymekanismista ja hoidosta
• päivität tietosi päihdepsykiatrisesta hoitotyöstä peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa
• saat konkreettisia vinkkejä toipumisorientaation työmalliin päihde- ja mielenterveyshoitotyössä
• päivität tietosi perhekeskeisen työn haasteisiin ja työmenetelmiin sekä saat lapsen näkökulmaa
perheen moninaisiin ongelmiin
• saat näkökulmia teemaan valehtelu hoitosuhteessa
• kotimatka eväiksi tarjoillaan katsaus päihteet kulttuurissa
• koulutuspäivillä saadaan kuulla useampi kokemuksellinen puheenvuoro ja näkökulma hoitotyöhön

Ohjelma
1. PÄIVÄ

13.11.2019

8:00-9:00

Ilmoittautuminen ja aamupala

9:00-9:30

Tervetuloa päihde- ja mielenterveys 2019- seminaariin
Petri Kylmänen, sh YAMK, päihdehoidon koordinaattori, psykiatria- ja
päihdepalvelut, Helsingin kaupunki

9:30-10:00

Päihde- ja mielenterveystyö 2019
Anu Vähäniemi, TtT, Hoitotyön päällikkö, Mt- ja päihdepalvelut

10:00-10:15

Tauko

10:15-11:30

Keynote:Tuloksellisen päihde- ja mielenterveystyön salaisuus
Kaarlo Simojoki, ylilääkäri, työelämäprofessori, A-klinikka Oy

11:30-12:30

Lounas
Iltapäivällä mahdollisuus valita osallistuuko Sali 1 vai Sali 2 ohjelmaan.

SALI 1

Erilaiset riippuvuudet ja niiden hoito

12:30-13:30

Tanja Hirschovits, esh, YTT, THL

13:30-14:00

Kahvitauko

14:00-14:30

Sari Castren FT, dosentti, THL

14:30-15:00

Hannu Alho, tutkimusprofessori emeretius, THL

15:00-15:30

Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

SALI 2

Potilaan useampi diagnoosi -päihdepsykiatriaa käytännössä

12:30-13:30

Antti Mikkonen, päihdelääkäri & psykiatrian el, Addiktum Oy

13:30-14:00

Kahvitauko

14:00-15:00

Ari Karppinen, sh päihdepsykia, psykiatria- ja päihdepalvelut, Helsingin kaupunki

15:00-15:30

Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

2.PÄIVÄ

14.11.2019

8:30-9:00

Aamupala

Sali 1

Toipumisorientaatiolla tuloksiin
Pj. Marianne Hellsten

9:00-9:30

Toipumisorientaatio ajattelun ja toiminnan viitekehyksenä

9:30-10:15

Toipumisorientaatio koulutuksessa ja käytännössä, case Helsinki
Virpi Jaakkola, ylihoitaja, psykiatria- ja päihdepalvelut, Helsingin kaupunki
Marianne Hellsten, VTM, esh, opettaja, Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja
aikuisopisto

10:15-10.45

Tauko

10:45-11:30

Asiakkaan näkökulma

11:30-12:30

Lounas

Sali 2

Päihde- ja mielenterveysongelma perheessä

9:00-9:45

Päihteiden erottamat
Susanna Kinnula, sairaanhoitaja YAMK, psykoterapeutti, Kainuun SOTE

9:45-10:15

Lapsi keskiössä - perheiden moninaiset ongelmat lasten näkökulmista
Tuomo Palevaara, johtaja, Helsingin Ensikoti ry

10:15-10:45

Tauko

10:45-11:30

Päihde- ja mielenterveysongelma perheessä
Tuomo Palevaara, johtaja, Helsingin Ensikoti ry

11:30-12:30

Lounas

12:30-13:30

Valehtelu hoitosuhteessa
Hannu Lauerma, oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, psykiatri, ylilääkäri, VTH

13:30-14:00

Kahvitauko

14:00-15:15

Päihteiden muuttuva paikka kulttuurissa
Mikko Salasuo, dosentti, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusverkosto

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittaudu viimeistään 29.10.2019
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=449)

Hinta
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
1.10.2019 saakka

Perushinta
2.10.2019-29.10.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 355 € (+ alv 24 %)

415 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

465 € (+ alv 24 %)

405 € (+ alv 24 %)

Sinua voisi kiinnostaa myös:

(https://fioca.fi/2018/06/13/paihdehoito-verkkokurssi/)

Asiakaspalvelu ja ryhmähinnat:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
p. 050 326 6750
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.

