Valtakunnallinen palliatiivisen hoitotyön seminaari
18.–19.9.2019 Tampere-talo, Tampere
Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat yksi suurimpia kehittämistyön alla olevia alueita
terveydenhuollossa. Tule oppimaan lisää ja samalla vahvistamaan oman yksikkösi palliatiivisen ja
saattohoidon osaamista.
Seminaarissa käsitellään mm. laatukriteereitä – mitä ainakin tulee osata eri sosiaali- ja
terveydenhuollon yksiköissä? Lisäksi perehdytään potilaan hoitoyksinäisyyteen, kivunhoitoon sekä
siihen, mistä lasten, nuorten ja vanhuksen hyvä saattohoito rakentuu. Kuoleman kulttuurisista
ulottuvuuksista saamme kiinnostavan katsauksen siihen, miten kuolemaan eri kulttuureissa
suhtaudutaan ja millaisia rituaaleja niihin liittyy. Pysähdymme myös läheisen surun äärelle, sekä
oman työyhteisön hyvinvoinnin ja työnohjauksen tavoitteiden äärelle.
Näiden jokaiselle ajankohtaisten teemojen lisäksi koolla on valtakunnallisesti palliatiivisesta hoidosta
kiinnostuneita kollegoita, joten tule sinäkin!
Seminaari on suunnattu kaikille palliatiivisia ja saattohoitopotilaita hoitaville sairaanhoitajille ja muille
palliatiivisen hoidon ja saattohoidon parissa työskenteleville terveydenhuoltoalan ammattilaisille.

Ohjelma
18.9.2019

Puheenjohtajana toimii Riikka Koivisto sr ja Suomen Palliatiivisen Hoidon
Yhdistys ry

8.30-9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-9.15

Seminaarin avaussanat

9.15-10.00

Laatukriteerit saattohoidossa
Minna Peake, asiantuntijahoitaja

10.45-11.00

Tauko

10.15-10.45

Palliatiivisen ja saattohoidon asiantuntijuuden kehittäminen, tulevaisuuden
koulutusnäkymät
Minna Hökkä, EduPal -hanke

10.45-11.15

Potilaan hoitoyksinäisyys; mitä se tarkoittaa?
Liisa Karhe, kehittämispäällikkö, Sairaanhoitajaliitto

11.15-12.15

Lounas

12.15-13.15

Kivunhoidon erityistekniikat
Hanna Hävölä, sairaanhoitaja, SPHY:n asiantuntijakouluttaja

13.15-14.00

Vanhuksen hyvä saattohoito
Saila Haapasalmi, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, TAYS Hatanpää

14.00-14.30

Kahvitauko

14.30-15.30

Saako erikoissairaanhoidossa kuolla?
Paneelikeskustelu eturivin asiantuntijoilta
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja, TAYS
Reetta Piili, erikoislääkäri, TAYS
Mira Pajunen, osastonhoitaja, hoitokoti Sateenkaari, Sipoo
Minna Sorjonen, kokemusasiantuntija, Tampere

15.30-15.45

Seminaaripäivän yhteenveto

19.9.2019

Puheenjohtajana toimii Mirja Sisko Anttonen, Terhosäätiö ja Suomen
Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry

8.30-9.00

Aamupala

9.00-10.00

Rakentava vuorovaikutus työyhteisössä
Riikka Koivisto, sosiaalipsykologi, toimitusjohtaja Koivikkosäätiö sr Koivikko-koti,
palliatiivisen lääketieteen erityisyksikkö ja saattohoitokoti

10.00-10.15

Tauko

10.15-11.30

Lasten ja nuorten saattohoidon toteutus ja erityispiirteet
Anu Usvasalo, lastentautien erikoislääkäri, Terhokoti

11.30-12.30

Lounas

12.30-13.15

Pitääkö surusta selvitä? Tätä sureva kaipaa.
Hanna Niemipelto, kokemusasiantuntija

13.15-14.00

Kuoleman kulttuuriset ulottuvuudet. Mitä voimme niistä oppia?
Maija Butters, kulttuuriantropologi

14.00-14.30

Kahvitauko

14.30-15.30

Työnohjaus saattohoitajan tukena
Reijo Rautiainen, saattohoitokouluttaja

15.30-15.45

Seminaarin päätössanat

Ilmoittaudu viimeistään 10.09.2019
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=440)

Hinta:

sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
06.08.2019 saakka

Perushinta
07.08.2019-10.09.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 355 € (+ alv 24 %)

415 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

465 € (+ alv 24 %)

405 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmähinnat:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
p. 050 326 6750
Lisätietoa koulutuksesta:
Petra Kupari, koulutussuunnittelija, 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.
Hotellivaraukset:
Varaa huone Lapland Hotels Tampereelta.
www.laplandhotels.com(https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/tampere/lapland-hotels-tampere.html)
, varaustunnus Fioca19.
Huonehintaan sisältyy Aitojen makujen aamiainen

