Päihdehoitotyön koulutuspäivät
15.–16.11.2018 Crowne Plaza, Helsinki
Päihdehoitotyö 2018 kokoaa perinteisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia erilaisista
toimintaympäristöistä. Seminaari soveltuu hyvin esimerkiksi somatiikan ja psykiatrian
perusosaamisen vahvistamiseen sekä päihdepalveluihin. Alustajat edustavat monipuolisesti alansa
asiantuntijuutta sekä kokemuksellisuutta.
Koulutuspäivillä;
päivität tietosi näyttöön perustuvasta huumeongelmaisten hoitosuosituksesta (Käypä
hoitosuositus 2018)
saat huumausaineiden osalta tilannekatsauksen katutilanteesta poliisin työn näkökulmasta
kuulet eri asiantuntijoiden näkökulmaa siitä, mistä tuloksellinen hoitotyö muodostuu
päivität tietosi haittoja vähentävän päihdehoitotyön sisällöistä ja infektioiden hoidosta
saat konkreettisia vinkkejä ratkaisukeskeiseen työskentelyyn päihdepotilaan kanssa
toipumisorientaation viitekehyksissä
saat päivitettyä tietoa päihdehoitotyön keskeiseen haasteeseen: alkoholi ja aivovammat
neurologian asiantuntijan näkökulmasta
kotimatkan eväiksi tarjoillaan näkökulmia päihdehoitotyö henkisen kuormituksen keventämiseksi

Ohjelma

09.00-09.45

Seminaarin aloitus ja johdatus seminaarin teemoihin
puheenjohtaja Petri Kylmänen
kokemusasiantuntija ja projektityöntekijäWesa Karsikas

09.45-10.30

Päihdehoitotyön ajankohtaisena huumeongelmaisen hoito
- Käypä hoitosuositus 2018
osastonhoitaja, sairaanhoitaja YAMK Maria Soini, Auroran vieroitushoito-osasto,
Helsingin kaupunki

10.30-11.30

Huumausainetilanne poliisin silmin
ylikonstaapeli Vesa Lauren, Helsingin poliisilaitos

11.30-12.30

Lounastauko

12.30-13.15

Potilaan moninaiset hoidolliset tarpeet peruspalveluissa
sairaanhoitaja YAMK, asiantuntijasairaanhoitajaAri Kärkkäinen, Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä

13.15-14.00

Kun asiakas ei jaksa tai kykene : hyvät käytännöt käyttöön
sosionomi YAMK, toimintavastaava Miia Piho, Tukikohta ry

14.00-14.30

Tauko ja verkostoituminen

14.30-16.00

Haittoja vähentävä hoitotyö & ajankohtaista infektioista
osastonhoitaja Elli Peltola, Päiväkeskus, Helsingin kaupunki
sairaanhoitaja Helena Mäkinen, infektiopoliklinikka, HUS
kokemusasiantuntija, nimi vahvistetaan myöhemmin

2. päivä

11.6.

09.00-11.00

Ratkaisukeskeinen työskentely päihdepotilaan kanssa
• Kohtaamisen ja hyvän hoitosuhteen rakenteita
• Ratkaisukeskeisen ajattelun perusteet ja konkreettisia menetelmiä
• Hyvän tavoitteen ominaisuuksia: toipumisorientaatio
• Monialainen yhteistyö päihdehoidossa
• Hoitamisen ja auttamisen rajat
• Erilaiset näkökulmat, mandaatit ja velvoitteet (mm. ajoterveys, lastensuojelu, M1)
Päihdepalvelujen vastuulääkäri Harri Seppälä, Attendo

11.00-12.00

Lounas

12.00-13.30

Alkoholi ja aivovammat - epidemia horisontissa
ylilääkäri, neurologia erikoislääkäri Jussi Puljula, Lapin Keskussairaala, LSHP

13.30-14.00

Tauko ja verkostoituminen

14.00-15.00

Henkisen kuormituksen keventäminen hoitotyössä
sairaanhoitaja, psykoterapeutti Kristiina Niskanen, Riippumatta

15.30

Seminaarin loppukeskustelu

Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=401)
Ilmoittaudu viimeistään 1.11.2018

Hinta:
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
4.10.2018 saakka

Perushinta
5.10.2018-1.11.2018

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 349 € (+ alv 24 %)

405 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

455 € (+ alv 24 %)

399 € (+ alv 24 %)

Lisätiedot koulutuksesta:
koulutuspäällikkö Tanja Vahvelainen, tanja.vahvelainen@fioca.fi
044 529 0032
Asiakaspalvelu ja ryhmät:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi

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.

