Verisuonikatetrit
11.04.2019, Fioca Training Center, Helsinki
Suuren suosion saanut koulutus järjestetään uudestaan! Tule oppimaan monipuolisesti erilaisista
verisuonikatetreista. Päivä koostuu luennoista, työpajoista ja demostraatioista. Koulutuksen jälkeen
tiedät ajankohtaisista uusista tuulista kuten: ankkureista, pirtuhatuista, sitraateista yms. Kuulet muun
muassa, miten sairaanhoitaja valmistelee ja laittaa PICC- ja Midline -katetreja sairaalassa. Päivä
alkaa perusasioita kertaamalla. Miten otat verinäytteitä keskuslaskimokatetreista? Miten käytät
erilaisia katetreja?
Aiemmasta koulutuksesta sanottua: "Kaiken kaikkiaan onnistunut ja todella ajan hermolla oleva
koulutus, jonne soisin jokaisen sairaanhoitajan pääsevän. Todella tarpeellinen"
Koulutuspaikkoja on rajallinen määrä työpajatyöskentelyn vuoksi. Varmista paikkasi ajoissa,
edellisellä kerralla koulutus myytiin nopeasti loppuun!
Koulutus on suunnattu sairaanhoitajille jotka työssään käyttävät keskuslaskimokatetreita. Koulutus
on myös hyvä tietoisku jos organisaatiossanne ollaan kiinnostuneita PICC- ja Midline -laittojen
aloittamisesta.

Ohjelma
Kouluttajina toimivat Sari Roos, sairaalatoimien opetushoitaja, Helsingin kaupunki ja Oskar Nyholm,
sairaanhoitaja, Peijaksen sairaalan leikkaussali ja heräämö, HUS.
8.30-9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-9.45

Yleisimmät keskuslaskimokatetrit ja niihin liittyvät tarvikkeet

9.45-10.00

Tauko

10.00-10.40 Tunneloitu portti ja Groshong
10.40 -11.00 PICC- ja Midline taustaa; erilaiset katerityypit ja mitä näihin voi infusoida
11.00-12.15 Lounas
12.15-13.00 Midline ja PICC laitto; Mitä tarvikkeita tarvitaan ja miten toimenpide etenee?
13.00-13.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

Työpajat
1. Midline laitto simulaatio
13.30-15.00
2. Verinäytteenotto ja porttineulan laitto
3. Työpaja-alue
15.00-15.30 Midline ja PICC hoito sekä seuranta; sidosten vaihto, komplikaatiot ja seuranta
Ilmoittaudu viimeistään 27.03.2019
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=419)

Hinta:
Ennakkohinta
27.02.2019 saakka

Perushinta
28.02.2019-27.03.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 199 € (+ alv 24 %)

220 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

270 € (+ alv 24 %)

249 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmähinnat:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
050 326 6750
Lisätiedot koulutuksesta:
koulutuspäällikkö Heidi Kosonen, 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.

