Sepsis-symposiumi
8.–9.5.2019 Scandic Park, Helsinki
Tunnista, arvioi ja hoida sepsis-potilasta oikein! Suosittu Sepsis-symposiumi järjestetään nyt
toistamiseen - tule mukaan. Ensimmäinen vuonna 2017 järjestetty symposiumi keräsi yli 200
hoitoalan ammattilaista yhteen ja palaute oli erinomaista.
Moniammatillisessa Sepsis-symposiumissa kuullaan muun muassa Sari Karlssonin kertomana
uusimmat tuulet sepsispotilaan hoidosta maailmalta. Päivien aikana syvennytään akuutin
sepsispotilaan tunnistamiseen, arviointiin, hoitopolkuun ja vaikeisiin peruselintoimintojen häiriöihin.
Lisäksi kuullaan milloin potilaan hoitoa tulisi rajata, miten kohdata omaiset ja millaisia tunteita
kriittisesti sairaat potilaat herättävät terveydenhuollon ammattilaisissa.
Kaksipäiväisen symposiumin päättää interaktiivinen moniammatillinen paneelikeskustelu
sepsispotilaan hoidosta, käytänteistä ja kustannustehokkuudesta. Luentojen lisäksi symposiumissa
on interaktiivisia luentoja, joissa kuulija pääsee itse osallistumaan ja miettimään oikeita vastauksia
potilasesimerkkien avulla. Tämän symposiumin jälkeen todella tiedät missä mennään sepsispotilaan
hoidossa maailmalla ja miten sinun tulisi hoitaa tätä potilasryhmää.

Ohjelma
1. PÄIVÄ

8.5.2019

8:15-9:00

Ilmoittautuminen ja aamupala

9:00-9:15

Koulutuspäivien avaus

9:15-10:00

Keynote:
Lyhyt johdanto SEPSIS määritelmästä, mortaliteetti
Sari Karlsson, LT, tehohoidon ylilääkäri, TAYS

10:00-11:00

Case: Potilaan hoitopolku ensihoidosta päivystyksen kautta teholle
TAYS:n hoitotiimi

11:00-11:30

Kahvitauko

11:30-11:50

Potilaan kliininen kuva ilman laitteita
Ilkka Suksi,ensihoitaja AMK, Seinäjoen pelastuslaitos

11:50-12:10

Potilaan kliininen kuva laitteita hyödyntäen
Jussi Laitila, ensihoidon vastuulääkäri, TAYS

12:10-12:30

Sepsispotilaan monitorointi teholla
Maria Heliste, LL erikoistuva lääkäri, Meilahden teho-osasto

12:30-13:30

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

SALI 1
13:30-14:00

Uudet sepsistutkimukset
Sari Karlsson, LT, tehohoidon ylilääkäri, TAYS

14:00-14:30

Nopean antibiootin valinta
Eliisa Kekäläinen, erikoistuva lääkäri, dosentti, HUS-lab, kliininen mikrobiologia.

14:30-15:00

Kahvitauko

15:00-16:00

Interaktiivinen luento: Case SEPSIS
Maria Kaista, anestesiologian- ja tehohoidon erikoislääkäri, FH10, HUS

SALI 2
13:30-14:30

Interaktiivinen luento: Reflektiivinen ”tunteet raskaan potilaan kanssa”
Sanna Nerjanto, sairaanhoitaja TYKS teho-osasto

14:30-15:00

Kahvitauko

15:00-15:30

Puhelimessa tapahtuva tilanarviointi – sepsispotilaan tunnistaminen puhelimessa
Tiina Stenman, sairaanhoitaja YAMK, AmO

15:30-16:00

Sepsispotilaan ABCDE-työkalu
Johanna Hästbacka, anestesiologian- ja tehohoidon erikoislääkäri, HUS

2.PÄIVÄ

9.5.2019

8:30-9:00

Aamupala

9:00-10:00

Nestehäiriöt ja hoito – uusia ajatuksia nesteytyksen jarruttamisesta
Juha Korhonen, erikoislääkäri, Meilahden teho-osasto, HUS

10:00-10:30

Kahvitauko

10:30-11.00

NEWS-työkalu sepsispotilaan kanssa
Joonas Tirkkonen, anestesiologian- ja tehohoidon erikoislääkäri, TAYS

11:00-11:30

MET-tiimi potilaan luona
Patricia Bertenyi, sairaanhoitaja, teho-osasto, TYKS

11:30-12:30

Lounas

12:30-13:00

Sepsis geriatrisella potilaalla
Maija Kaukonen,anestesiologian- ja tehohoidon erikoislääkäri

13:00-13:30

Hoidon rajaaminen
Milloin aktiivisesta hoidosta tulisi luopua? Miten kertoa tämä omaisille?
Marja Hynninen, anestesiologian- ja tehohoidon erikoislääkäri, teho-osasto 20,
HUS

13:30-14:00

14:00-15:30

15:30

Kahvitauko
Paneelikeskustelu
Sepsispotilaan hoito
Antibiootin varhainen aloitus (missä ja milloin)
Hoidon kustannustehokkuus
Näistä aiheesta keskustelemassa:
Jouni Kurola, Johanna Kaartinen, Sari Karlsson, Ilkka Suksi, ensihoitaja
AMK

Koulutuspäivien päätös

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittaudu viimeistään 23.4.2019
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=421)

Hinta
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
26.3.2019 saakka

Perushinta
27.3.2019-23.4.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 349 € (+ alv 24 %)

405 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

455 € (+ alv 24 %)

399 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmähinnat:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
p. 050 326 6750
Koulutuksen sisältö:
Heidi Kosonen, koulutuspäällikkö,
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.
Hotellivaraukset:
Varaa Scandic hotelli -10% alennuksella
https://www.scandichotels.fi/varaa-hotelli/valitse-hotelli?city=HELSINKI&fromDate=2018-0322&toDate=2018-03-23&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=D000034525
(https://www.scandichotels.fi/varaa-hotelli/valitse-hotelli?city=HELSINKI&fromDate=2018-03-22&toDate=2018-0323&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=D000034525)

