Koulutusta leikkauskouluttajille:

Leikkaussalityöskentelyä edeltävä koulutus tähystyskirurgiassa
Aika ja paikka:
3.12.2019 klo 9-15 HYKS Naistenklinikka, Haartmaninkatu 2, Helsinki

Kohderyhmä:
Laparoskooppisia toimenpiteitä opettavat erikoislääkärit (gynekologit, urologit, gastrokirurgit, yleiskirurgit,
lastenkirurgit).

Tavoitteet:
Osallistuja tutustuu erilaisiin menetelmiin, joilla tähystyskirurgian oppimista voidaan edistää jo ennen
leikkaussaliopetusta, oppii hyödyntämään menetelmiä oman klinikkansa erikoistuvia lääkäreitä opastaessaan
sekä kuulee erilaisia ratkaisuehdotuksia harjoittelun käytännön toteuttamiseen.

Ohjelma:
09:00 – 09:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:30 – 09:45 Tervetuloa, kurssin ohjelma Ewa Jokinen, HUS
09:45 – 10:00 Johdanto aiheeseen Reita Nyberg, Tays
Miksi leikkauskoulutusta tulisi tehostaa?
10:00 – 10:40 Teorian hallitseminen, omatoiminen tiedonhaku ja verkkomateriaalit
Mistä tietoa löytää? Nettipohjaiset koulutukset Ewa Jokinen, HUS (25 min)
E-blus Thea Veitonmäki, Tays (15 min)
10:40 – 11:45 Fyysisen harjoitteluympäristön luominen
Tilat, laitteet, yhteistyö firmojen kanssa Reita Nyberg, Tays (15 min)
Biologisen materiaalin käyttäminen, anatomiset mallit ja niillä tehtävä harjoittelu (20 min)
Kädentaito- ja toimenpideharjoitteet Eija Lampela, LKS (20 min)
Näin rakennan kotiboksin Anneli Linnamägi, SEKS (10 min)
11:45 – 12:30 Lounas ja näyttely
12:30 – 13:10 Olemassa olevien oppimiskokonaisuuksien hyödyntäminen: Lupa leikata
Keski-Suomen keskussairaalan kokemukset (20 min)
Lapin keskussairaalan kokemukset Eija Lampela LKS (20 min)
13:10 – 14:50 Paneelikeskustelu: harjoittelun käytännön toteutus ja implementointi klinikkaan
Käsiteltäviä aiheita ovat mm.
 mistä aikaresurssi koulutettaville ja ohjaajille
 tarvittavat välineresurssit
 vastuuhenkilöt ja -kouluttajat
 tavoitteet, mittaaminen, palaute
 koulutuksen arvostus klinikassa ja johdon taholta
 suoritteet / koulutusaspekti palvelujärjestelmässä
 kouluttajien järjestäytyminen ja koulutus
 koulutettavien ja ohjaajien motivointi

14:50 – 15:00 Loppusanat
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa ohjelmaa. Luennoitsijoiden nimet täydennetään ohjelmaan niiden vahvistuttua.

Järjestäjä:
Gynekologisten leikkauskouluttajien pienryhmä, Gynekologisen Kirurgian Seura. Tapahtumaan haetaan tukea
Lääkäriseura Duodecimilta.

Ilmoittautuminen ja peruutukset:
Paikkoja koulutuspäivään on rajallisesti. Ilmoittaudu 15.11.2019 mennessä linkistä
www.bit.do/gks_kouluttaa (QR-koodi). Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta aina
vahvistusviestin sähköpostiisi. Mikäli vahvistusta ei kuulu, tarkasta roskapostikansiosi!
Osallistumisen peruuttaminen on mahdollista ilmoittautumisajan päättymiseen
saakka vahvistusviestin muokkauslinkin kautta tai lähettämällä sähköpostia:
reita.nyberg@pshp.fi.

Osallistumismaksu:
100 € (alv 0 %). Maksu on suoritettava 15.11.19 mennessä Gynekologisen Kirurgian Seuran tilille:
IBAN: FI51 3131 1001 2584 45
BIC: HNADFIHH
Viite: Kouluttajakoulutus, "oma nimesi"
Maksuja ei palauteta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Maksun maksamatta jättäminen ei kelpaa
peruutukseksi, katso peruutusohje edeltä. Lisätiedot ja yhteydenotot: ewa.jokinen@hus.fi.

Näyttely:
Tapahtumassa on näyttely. Ota yhteyttä Ewa Jokiseen: ewa.jokinen@hus.fi.

