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Klikkaa ”laaja listaus” -painiketta, saadaksesi koko ohjelma auki.

Torstai 21.3.2019
Aika

Pääsali

Sali 1

Maksuton osuus:
Päivien avaus

09:00

9.00 Tervehdys,
Nina Hahtela,
Sairaanhoitajaliiton
pj.
9.40 Ihmisen
parhaaksi -palkinto
9.45
Sairaanhoitajapäivät
2019 lähtölaukaus!
Luentosalien
puheenjohtajat
esittäytyvät ja
auttavat sinua
tekemään valintoja
sessioiden välillä.
Älä missaa tätä
introa jos haluat
saada täydet tehot
päivistä irti ja kuulla,
mitä tuleman pitää.
Lisätietoa
esityksestäMaksuton
osuus: Päivien
avaus»

10:15

Tauko ja siirtyminen luennolle

Sali 2

Sali 3

Sali 4

Sali 5

Sali 6

Sali 7

Aika

Pääsali

Sali 1

Sali 2

Sali 3

Sali 4

Sali 5

Sali 6

Sali 7

Hätätilanteiden
hallinta/Premium
Tämä koulutus on
ainoastan Premium
Koulutuspaketin
ostaneille.
Kurssin aikana opit
tekemään potilaan tilan
ensiarvion ja tarkennetun
tilanarvion
järjestelmällisesti ja
tehokkaasti ABCDEtyökalua hyödyntäen.
Opit tunnistamaan
elottomuutta ennakoivia
oireita hyödyntämällä
NEWS-työkalua, joka on
aikaisen varoituksen
pisteytysjärjestelmä.
Käyttämällä
systemaattisesti NEWStyökalua hoitotyössä,
valtaosa hätätilanteista
on tunnistettavissa
riittävän varhaisessa
vaiheessa. Myös ISBARmenetelmään tutustutaan
koulutuspäivien aikana
tarkemmin. ISBAR:in
avulla raportointi ja
konsultointi tapahtuu
strukturoidusti. Tutki,
laske ja raportoi! Kurssin
hyväksytysti suorittaneet
saavat kurssitodistuksen
ja kortin, joka on
voimassa kolme vuotta.
Lue lisää kurssin
sisällöstä >>

10:30

Lisätietoa
esityksestäHätätilanteiden
hallinta/Premium»
11:45

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
Maksuton luento:
Keikkaileva esimies

12:45

Maksuton luento:
Keikkaileva
esimies
Miksi keikkailu
oman työn ohessa
kannattaa? Anu
kertoo, miten
sulautua
keikkatyöntekijänä
uuteen
työyksikköön ja
miksi se innostaa
häntä. Kuulet
samalla, miten Anu
on pystynyt
hyödyntämään
kokemuksiaan
omassa
esimiestyössään.
Anu Nyman,
osastonhoitaja,
sairaanhoitaja
YAMK, HUS
Lisätietoa
esityksestäMaksuton
luento: Keikkaileva
esimies»

13:15

Tauko ja siirtyminen luennoille

Näyttöön perustuvan
hoitotyön
kehittäminen/luentosarja
1

Hoitoelvytys
(ILS)/Premium

Esimiestyö ja
Tämä koulutus on
johtaminen/luentosarja ainoastan Premium
1
Koulutuspaketin
Sairaanhoitajan työkalut –
Kliininen hoitotyö ja
ostaneille.
Hoitajan digitaidot
Näyttöön
NEWS
osaaminen/luentosarja 1
Kurssin aikana saat
Tarvitseeko hoitaja
perustuvan
peruselvytystä (BLS,
NEWS-työkalu
digitaitoja ja mitä ne
Neurologinen potilas
toiminnan
Basic Life Support)
Osaatko käyttää NEWSovat? Somestakin
Fiocan verkkokurssi-tiimi
johtaminen
laajemmat tiedot
työkalua? Miten arvioit
pitäisi jotenkin selvitä. Tule kuulemaan, millä
Näyttöön perustuvan
hengitystien
työssäsi potilaan
Kuinka kommunikoin tavalla akuutteja
toiminnan johtaminen
hallinnasta, EKG:n
peruselintoimintojen
digimaailmassa?
neurologisia potilaita
– mitä sinun tulee
tulkinnasta sekä
muuttuvaa tilaa?
10.30-10.55
hoidetaan? Kuulet lyhyen esimiehenä
nopeasta ja
Kuuluuko
Monialaisen
alustuksen tajunnantason huomioida ja tietää?
turvallisesta
hengitystaajuuden
osaamisen
arvioinnista,
Tule kuuntelemaan ja
defibrilloinnista
laskeminen rutiineihisi?
vahvistaminen
aivoverenkiertohäiriöistä, keskustelemaan, että
käyttäen
Tule kuulemaan ja
soten digitaalisten
tajuttoman potilaan
miten näyttöön
puoliautomaattista
harjoittelemaan NEWSpalvelujen käytössä hoidosta, kouristelevasta perustuvaa toimintaa
defibrillaattoria. Kurssi
työkalun käyttöä ja
ja kehittämisessä
potilaasta ja muista
johdetaan ja miten
on Euroopan
vahvista osaamistasi!
Outi Ahonen,
neurologisista
voit johtajana omalla
Elvytysneuvoston
Mika Karjalainen,
projektipäällikkö,
päivystystilanteista.
toiminnalla edistää
laatima standardoitu
kliinisen koulutuksen
SotePeda 24/7
Jokaisen lyhyen
näyttöön perustuvan
ensisijainen koulutus
asiantuntija,
hanke, Laurea AMK
alustuksen jälkeen pääset toiminnan
elvytystilanteiden
sairaanhoitaja YAMK,
10.55-11.45
itse osallistumaan
toteutumista.
hallintaan. Kurssin
Kuopion yliopistollinen
Selviytymispaketti
harjoituksiin viestiseinän
Arja Holopainen,
hyväksytysti
sairaala, Kliininen
digiviidakkoon
mobiiliäänestyksen avulla. tutkimusjohtaja, TtT ,
suorittaneet saavat
koulutuskeskus
Aleksi Partanen,
Hoitotyön
kansainvälisen
digisairaanhoitaja,
tutkimussäätiö
kurssitodistuksen,
Lisätietoa
Helsingin kaupunki
joka on voimassa
Lisätietoa
esityksestäKliininen
yhden vuoden.
esityksestäSairaanhoitajan
hoitotyö ja
Lisätietoa
työkalut - NEWS»
Lisätietoa
osaaminen/luentosarja 1» esityksestäEsimiestyö Lue lisää kurssin
sisällöstä >>
esityksestäHoitajan
ja
Lisätietoa
digiklinikka/luentosarja
johtaminen/luentosarja
esityksestäNäyttöön
1»
1»
Lisätietoa
perustuvan hoitotyön
esityksestäHoitoelvytys
kehittäminen/luentosarja
(ILS)/Premium»
1»
Sairaanhoitaja,
avainasemassa
näyttöön perustuvan
hoitotyön toteuttajana
Mikä on näyttöön
perustuvan toiminnan
merkitys hoitotyön
laadun ja
potilasturvallisuuden
varmistamisessa? Mistä
löydän näyttöön
perustuvaa tietoa
hoitotyön
päätöksenteon tueksi ja
miten voin hyödyntää
tietoa hoitotyössä? Tule
mukaan kuuntelemaan
ja keskustelemaan,
miksi juuri sinä olet
näyttöön perustuvan
hoitotyön toteuttajana
avainroolissa.
Heidi Parisod, tutkija,
TtT, Hoitotyön
tutkimussäätiö
Kristiina Heikkilä,
tutkija, TtM, Hoitotyön
tutkimussäätiö

Hoitajan
digiklinikka/luentosarja
1

Aika

Pääsali

Sali 1

Sali 2

Sali 3

Sali 4

Sali 5

Sali 6

Sali 7

Sairaanhoitajan työkalut –
cABCDE/ISBAR
Hätätilanteiden
hallinta/Premium

13:30

14:45

13.30-14.30 cABCDEtyökalu
Osaatko käyttää cABCDEtyökalua potilaan
ensiarvion ja tarkennetun
tilan arvion tekemiseen?
Sairaanhoitajan
Tutkitko potilaan aina
urapolku
systemaattisesti?
Asiantuntijuusmalli
Hyödynnätkö hätä- tai
Kliininen urapolku
kiiretilanteissa
Laajavastuiset työnkuvat kokonaisvaltaista
Tule kuuntelemaan ja
tilannetietoisuutta
keskustelemaan, että
cABCDE-työkalua
millaisia
hyödyntäen? Tule
mahdollisuuksia
kuulemaan ja
sairaanhoitajalla on
harjoittelemaan cABCDEkehittää
työkalun käyttöä ja ole
asiantuntijuuttaan ja
tilanteen tasalla!
miten sairaanhoitaja voi Petra Kupari,
rakentaa kliinistä
apulaisosastonhoitaja,
urapolkua sekä miten
Malmin
asiantuntijatehtävissä
päivystyspoliklinikka,
toimivat kehittävät
Helsingin kaupunki
näyttöön perustuvaa
14.30-15.00 ISBARtoimintaa.
työkalu
Anna Suutarla,
Raportoitko
kansainvälisten asioiden systemaattisesti?
päällikkö,
Osaatko hyödyntää
Sairaanhoitajaliitto
ISBAR-työkalua kaikissa
ja Hoitotyön kliininen
kommunikaatiotilanteissa
asiantuntija, KYS
sairaalan sisällä? Tule
Elina Pääkkönen, Th,
kuulemaan ja
TtK, sairaanhoitaja,
harjoittelemaan ISBARKuopion yliopistollinen
työkalun käyttöä ja ole
sairaala
parempi raportoija!
Petra Kupari,
apulaisosastonhoitaja,
Lisätietoa
Malmin
esityksestäNäyttöön
päivystyspoliklinikka,
perustuvan hoitotyön
Helsingin kaupunki
kehittäminen/luentosarja
Lisätietoa
2»
esityksestäHätätilanteiden
Lisätietoa
hallinta/Premium»
esityksestäSairaanhoitajan
työkalut - cABCDE/ISBAR
»
Tämä koulutus on
ainoastan Premium
Koulutuspaketin
ostaneille.
Kurssin aikana opit
tekemään potilaan tilan
ensiarvion ja tarkennetun
tilanarvion
järjestelmällisesti ja
tehokkaasti ABCDEtyökalua hyödyntäen.
Opit tunnistamaan
elottomuutta ennakoivia
oireita hyödyntämällä
NEWS-työkalua, joka on
aikaisen varoituksen
pisteytysjärjestelmä.
Käyttämällä
systemaattisesti NEWStyökalua hoitotyössä,
valtaosa hätätilanteista
on tunnistettavissa
riittävän varhaisessa
vaiheessa. Myös ISBARmenetelmään tutustutaan
koulutuspäivien aikana
tarkemmin. ISBAR:in
avulla raportointi ja
konsultointi tapahtuu
strukturoidusti. Tutki,
laske ja raportoi! Kurssin
hyväksytysti suorittaneet
saavat kurssitodistuksen
ja kortin, joka on
voimassa kolme vuotta.
Lue lisää kurssin
sisällöstä >>

Tauko ja näyttelyyn tutustuminen

Näyttöön perustuvan
hoitotyön
kehittäminen/luentosarja
2

Hoitajan
digiklinikka/luentosarja
2

Hoitoelvytys
(ILS)/Premium

Omahoito &
etähoito osa 1
”Digi on liki”.
Kansalliset
verkkopalvelut ja
sovellukset
mahdollistavat
omahoidon,
etähoidon- ja
seurannan ilman että
potilaan tarvitsee
lähteä fyysisesti
tapaamaan hoitajaa.
Tai päinvastoin.
Tämä on
potilaslähtöistä jos
mikä!
13.30-14.20 Oda ja
Omaolo-palvelut
Jari Numminen,
tuoteomistaja, ODAhanke, Omaolopalvelu
14.20-14.45
Terveyskylä &
Digihoitopolut
Heta Kolanen,
kehittämispäällikkö,
TtM, HUS
Tietohallinto,
Terveyskylä.fi

Tämä koulutus on
ainoastan Premium
Koulutuspaketin
ostaneille.
Kurssin aikana saat
peruselvytystä (BLS,
Basic Life Support)
laajemmat tiedot
hengitystien
hallinnasta, EKG:n
tulkinnasta sekä
nopeasta ja
turvallisesta
defibrilloinnista
käyttäen
puoliautomaattista
defibrillaattoria. Kurssi
on Euroopan
Elvytysneuvoston
laatima standardoitu
ensisijainen koulutus
elvytystilanteiden
hallintaan. Kurssin
hyväksytysti
suorittaneet saavat
kansainvälisen
kurssitodistuksen,
joka on voimassa
yhden vuoden.
Lue lisää kurssin
sisällöstä >>

Lisätietoa
esityksestäHoitajan
digiklinikka/luentosarja
2»

Esimiestyö ja
johtaminen/luentosarja
2
Asiakaskokemus
johtamisen
näkökulmasta
Hengitysteiden hallinta
Kalasataman terveysLuennolla kuulet
ja
hengitysteiden
hyvinvointikeskuksen
hallinnasta, kuulet myös
hackathonissa
erilaisista hoitomuodoista innovoitiin uusia
ja pääset itse testaamaan tapoja mitata
ja harjoittelemaan taitojasi asiakaskokemusta,
viestiseinän
visualisoida tietoa ja
mobiiliäänestyksen avulla. hyödyntää älylaitteita
Ville Mikkonen, HEMShyvinvointipalveluissa.
ensihoitaja
Lilli Väisänen,
johtava ylihoitaja,
TtM, Helsingin
Lisätietoa
kaupunki
esityksestäKliininen
hoitotyö ja
osaaminen/luentosarja 2» Lisätietoa
esityksestäEsimiestyö
ja
johtaminen/luentosarja
2»
Kliininen hoitotyö ja
osaaminen/luentosarja 2

Lisätietoa
esityksestäHoitoelvytys
(ILS)/Premium»

Aika

Pääsali

Sali 1

Sali 2

Sali 3

Sali 4

Sali 5

Sali 6

Sali 7

Esimiestyö ja
johtaminen/luentosarja
3
Näyttöön perustuvan
hoitotyön
kehittäminen/luentosarja
3
15.15-16.00 HUS
Taitava hoitaja
–koulutus osana
ammattiurakehitystä ja
tukemassa näyttöön
perustuvaa hoitotyötä.
HUS Taitava hoitaja
Hätätilanteiden
–koulutus antaa eväitä
hallinta/Premium
hoitotyöntekijälle oman
ammatillisuuden
Tämä koulutus on
kehittymiseen ja
ainoastan Premium
näyttöön perustuvan
Koulutuspaketin
toiminnan
ostaneille.
toteuttamiseen omassa
Kurssin aikana opit
yksikössä. Taitava
tekemään potilaan tilan
hoitajat ovat vahvasti
ensiarvion ja tarkennetun
mukana yksikkönsä
tilanarvion
hoitotyön
järjestelmällisesti ja
kehittämisessä näyttöön
tehokkaasti ABCDEperustuen, jotta voimme
työkalua hyödyntäen.
tarjota potilaalle entistä
Opit tunnistamaan
laadukkaampaa,
elottomuutta ennakoivia
turvallisempaa ja
oireita hyödyntämällä
vaikuttavampaa hoitoa.
NEWS-työkalua, joka on
Terhi Lemetti,
aikaisen varoituksen
Hoitotyön kliininen
pisteytysjärjestelmä.
asiantuntija, sh, TtM,
Käyttämällä
HUS, HYKS
systemaattisesti NEWSTulehduskeskus
työkalua hoitotyössä,
16.00-16.30
valtaosa hätätilanteista
Digitaaliset
on tunnistettavissa
oppimismenetelmät
riittävän varhaisessa
lääkehoidon
vaiheessa. Myös ISBARosaamisen tukena
menetelmään tutustutaan
Luento käsittelee
koulutuspäivien aikana
erilaisten digitaalisten
tarkemmin. ISBAR:in
oppimismenetelmien ja
avulla raportointi ja
virtuaalipelien käyttöä
konsultointi tapahtuu
lääkehoidon
strukturoidusti. Tutki,
oppimismenetelmänä.
laske ja raportoi! Kurssin
Tulevaisuudessa niiden
hyväksytysti suorittaneet
osuus lisääntyy niin
saavat kurssitodistuksen
perus sairaanhoitajan
ja kortin, joka on
koulutuksessa kuin
voimassa kolme vuotta.
ammatillisessa lisä- ja
Lue lisää kurssin
täydennyskoulutuksessa.
sisällöstä >>
Digitaalisten
menetelmien käyttöön
liittyy erilaisia haasteita,
Lisätietoa
esityksestäHätätilanteiden joihin tulevaisuudessa
on hyvä kiinnittää
hallinta/Premium»
huomiota.
Tiia Saastamoinen,
sairaanhoitaja AMK,
TtM, hoitotyön lehtori,
Metropolia

15:15

Lisätietoa
esityksestäNäyttöön
perustuvan hoitotyön
kehittäminen/luentosarja
3»

16:30

Hoitajan
digiklinikka/luentosarja Kliininen hoitotyö ja
3
osaaminen/luentosarja 3

15.15-16.00 Miten
hyödynnät tietoa,
mitä oma osasto
tuottaa?
Miten yksikköön
saapuva uusi esimies
ottaa tietotulvan
haltuun kehittääkseen
yksikön toimintaa ja
osaamista? Mikä on
olennaista tiedolla
johtamisessa? Entä
mikä merkitys on
kokemusperäisellä
tiedolla? Ja mitä
ihmettä tunteilla ja
erityisesti huumorilla
on tekemistä asian
kanssa?
Susanna Lisma,
TtM, osastonhoitaja,
työyhteisökoutsi,
PSHP naistentaudit
leikkausosasto

Hoitoelvytys
(ILS)/Premium

Tämä koulutus on
ainoastan Premium
Koulutuspaketin
Omahoito &
Päihteet ja
ostaneille.
etähoito osa 2
akuuttihoitotyö
Kurssin aikana saat
Sairaanhoitajan työkalut – Videovastaanotto on Miten yliannostus eli
peruselvytystä (BLS,
PEWS
terveydenhuollossa
intoksikaatiopotilasta
Basic Life Support)
ihan must juttu. Aikaa hoidetaan, mitkä ovat
PEWS-työkalu
laajemmat tiedot
säästyy ja turhalta
keskeiset oireet ja
16.00-16.30
Osaatko käyttää PEWShengitystien
matkustamiseltakin
hoitolinjat? Luennossa
Osatyökykyisyys –
työkalua? Miten arvioit
hallinnasta, EKG:n
säästytään.
käsitellään
uhka vai
työssäsi potilaan
tulkinnasta sekä
15.15-15.50
akuuttihoitotyön linjauksia
mahdollisuus?
peruselintoimintojen
nopeasta ja
Psykiatrinen
päihteiden käyttöön
Luennolla saat
muuttuvaa tilaa?
turvallisesta
etäosasto
liittyvien vieroitusoireiden,
vastauksia muun
Kuuluuko kapillaaritäytön
defibrilloinnista
Tuomo Töhönen,
intoksikaatioiden ja
muassa näihin
arvioiminen rutiineihisi?
käyttäen
osastonhoitaja,
yliannostusten osalta.
kysymyksiin. Mihin
Tule kuulemaan ja
puoliautomaattista
Psykoosi- ja
Lisäksi osiossa esitellään
työntekijän kannattaa defibrillaattoria. Kurssi
harjoittelemaan PEWSoikeuspsykiatria,
keskeisiä vieroitusoireiden
varautua, jos
työkalun käyttöä ja
on Euroopan
Peijas P1, HUS
arvioinnin mittareita ja
joudutaan miettimään Elvytysneuvoston
vahvista osaamistasi.
15.50-16.30
kommenttipuheenvuorossa
työkuvioita ihan
Pirjo Rannanjärvi,
laatima standardoitu
Virtuaalihoitoa
kuullaa kokemuksellinen
uudestaan terveyden ensisijainen koulutus
apulaisosastonhoitaja,
ikäihmisille
näkökulma teemoihin.
takia? Miten itse voi
sairaanhoitaja YAMK,
elvytystilanteiden
Markitta Karvinen,
Petri Kylmänen,
edistää omia asioita
Lasten teho-osasto, HUS,
hallintaan. Kurssin
erityissuunnittelija,
sairaanhoitaja YAMK,
työkykyprosessin
Lasten ja nuorten sairaala
hyväksytysti
Palvelukeskus
työnohjaaja, Helsingin
aikana ja miksi on
suorittaneet saavat
Helsinki, Puhelin- ja
kaupunki
tärkeää olla itse
kansainvälisen
hyvinvointipalveluiden Juha-Pekka Pääskysaari
Lisätietoa
aktiivinen? Miten
kurssitodistuksen,
hoivapalvelut,
,
lähihoitaja,
työvalmentaja
esityksestäSairaanhoitajan
esimies voi tukea
joka on voimassa
Helsingin
kaupunki
työkalut - PEWS»
työntekijää
yhden vuoden.
prosessissa? Mitkä
Lue lisää kurssin
Lisätietoa
on vaikeita kohtia
sisällöstä >>
Lisätietoa
esityksestäKliininen
työntekijälle,
jotka
esityksestäHoitajan
hoitotyö ja
vaatii
erityistä
digiklinikka/luentosarja osaaminen/luentosarja 3»
Lisätietoa
huomiota myös
3»
esityksestäHoitoelvytys
työnantajalta?
(ILS)/Premium»
Ammatti-identiteetin
uudelleen
rakentaminen –
miten?
Anu Nyman,
osastonhoitaja,
Sydänasema
Meilahti, Peijas ja
Jorvi, HUS
Mikko Weckström,
sairaanhoitaja AMK,
HUS
Lisätietoa
esityksestäEsimiestyö
ja
johtaminen/luentosarja
3»

Luennot päättyvät

Perjantai 22.3.2019
Aika

Pääsali

Sali 1

Sali 2

Sali 3

Sali 4

Sali 5

Sali 6

Sali

Esimiestyö ja
johtaminen/luentosarja 4

Hätätilanteiden
hallinta/Premium
Tämä koulutus on
ainoastan Premium
Koulutuspaketin
ostaneille.
Kurssin aikana opit
tekemään potilaan tilan
ensiarvion ja tarkennetun
tilanarvion
järjestelmällisesti ja
tehokkaasti ABCDEtyökalua hyödyntäen.
Opit tunnistamaan
elottomuutta ennakoivia
oireita hyödyntämällä
NEWS-työkalua, joka on
aikaisen varoituksen
pisteytysjärjestelmä.
Käyttämällä
systemaattisesti NEWStyökalua hoitotyössä,
valtaosa hätätilanteista
on tunnistettavissa
riittävän varhaisessa
vaiheessa. Myös ISBARmenetelmään tutustutaan
koulutuspäivien aikana
tarkemmin. ISBAR:in
avulla raportointi ja
konsultointi tapahtuu
strukturoidusti. Tutki,
laske ja raportoi! Kurssin
hyväksytysti suorittaneet
saavat kurssitodistuksen
ja kortin, joka on
voimassa kolme vuotta.
Lue lisää kurssin
sisällöstä >>

08:30

Näyttöön perustuvan hoitotyön
kehittäminen/luentosarja 4
Keuhkoahtaumatautia sairastavan
ohjaus
Äkillisesti kuolleen henkilön
läheisten tukeminen
Työskenteletkö keuhkoahtaumatautia
sairastavien henkilöiden ja heidän
omaistensa kanssa? Mitä ja miten
ohjaat heidän omahoitoa?
Kohtaatko työssäsi äkillisesti kuolleen
henkilön läheisiä? Miten heidät tulisi
kohdata ja miten näissä tilanteissa
tulisi toimia?

Tule kuuntelemaan ja
keskustelemaan, että
miten hoitosuositukset
ohjeistavat toimimaan
näissä tilanteissa ja
miten hoitosuositusta
voi hyödyntää arjen
työssä.
Katja Heikkinen, TtT, Yliopettaja,
koulutusvastaava, Turun AMK
Anna Liisa Aho, TtT, dosentti,
Tampereen yliopisto
Anja Terkamo-Moisio, TtT, tutkija
LisätietoaesityksestäNäyttöön
perustuvan hoitotyön
kehittäminen/luentosarja 4»

Sairaanhoitajan työkalut –
PEWS/NEWS
8.30-9.15 PEWS-työkalu
Osaatko käyttää PEWStyökalua? Miten arvioit työssäsi
potilaan peruselintoimintojen
muuttuvaa tilaa? Kuuluuko
kapillaaritäytön arvioiminen
rutiineihisi? Tule kuulemaan ja
harjoittelemaan PEWS-työkalun
käyttöä ja vahvista osaamistasi.
Mika Katajala,
apulaisosastonhoitaja,
sairaanhoitaja YAMK, Lasten
teho-osasto, OYS
9.15-9.45 NEWS-verktyget
Vet du hur du använder NEWSverktyget? Hur utvärderar du
det förändrade tillståndet i
patientens vitala funktioner? Är
räkning av andningsfrekvensen
med i dina rutiner? Kom och lär
dig hur du använder NEWSverktyget och stärk dina
färdigheter!
Marcus Norrgård, sjukskötare
(YH), HYH-studerande, HUS,
HYKS ATeK, Intensiv- och
övervakningsenhet 20
Lisätietoa
esityksestäSairaanhoitajan
työkalut - PEWS/NEWS»

Lisätietoa
esityksestäHätätilanteiden
hallinta/Premium»
09:45

Lisätietoa
esityksestäEsimiestyö ja
johtaminen/luentosarja 4
»

Tauko ja siirtyminen luennoille
Maksuton osuus:
Paneeli

10:00

Jaksaa, jaksaa!
Vaan entä, jos ei
jaksakaan?
Kuuleeko kukaan?
Sairaanhoitajan
hätähuuto.
Resurssipula ja
jatkuvat muutokset
uuvuttavat
kovimmankin
ammattilaisen. Mikä
avuksi?
Yleisö pääsee
osallistumaan
keskusteluun
viestiseinän kautta.
Tervetuloa!
Lisätietoa
esityksestäMaksuton
osuus: Paneeli»

Tiedätkö, mikä sinua
motivoi?
Suorituskykyä ja
menestystä
motivaation avulla
Miten yksilöllisyydet
huomioidaan
johtamisessa? Miten
Hoitajan
ihmisiä johdetaan
digiklinikka/luentosarja
mielekkäästi kohti
4
Kliininen hoitotyö ja
haluttuja tavoitteita?
osaaminen/luentosarja 4
Nettiterapiaa &
Mikä minua ja
virtuaalitodellisuutta
johdettaviani todella
Rintakipunen potilas
8.30-9.10
ajaa eteenpäin – työssä
Luennon aikana kerrataan
Sairaanhoitaja
ja elämässä?
EKG.n tulkintaa sekä
nettiterapeuttina
Työelämässä korostuvat
rintakipuisen potilaan
Sonja Alanko,
entisestään itsensä
hoitoprotokollaa.
sairaanhoitaja, HYKS
johtamisen taidot,
Interaktiivisen luennon
Psykiatria
vahvat vuorovaikutus- ja
aikana pääset
9.10-9.45
vaikuttamisen taidot
mobiliiäänestystä
Virtuaalinen
sekä luova
hyödyntäen testaamaan
elämyslääke
ongelmanratkaisukyky.
omaa tietämystäsi.
Sini Eloranta, TtT,
Motivaatioiden tuntemus
Jarno Silman,
dosentti, lehtori.
tukee itsensä ja muiden
sairaanhoitaja, TAYS
Turun AMK
johtamista, vahvistaa
Sydänsairaala/Sydänvalvonta
Leena Walta,
tiimissä luottamusta,
SDSYVA
yliopettaja, Turun
opettaa hyödyntämään
ammattikorkeakoulu
erilaisuutta, ehkäisee
ristiriitoja ja auttaa
Lisätietoa
esityksestäKliininen hoitotyö työyhteisöä niiden
Lisätietoa
ja osaaminen/luentosarja 4» ratkaisemisessa. Työn
esityksestäHoitajan
merkityksellisyys löytyy
digiklinikka/luentosarja
omien motiivien
4»
pohjalta, jolloin
työtyytyväisyys paranee.
Shani Livson,
valmentaja, HM, Ba
Personnel

Maksuton luento: Työhyvinvointi
Maksuton osuus: Työhyvinvointi
Laura Latomäki,
työhyvinvointijohtamisen
asiantuntija, yrittäjä
LisätietoaesityksestäMaksuton
luento: Työhyvinvointi»
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Maksuton osuus:
Paneeli

10:45

Jaksaa, jaksaa!
Vaan entä, jos ei
jaksakaan?
Kuuleeko kukaan?
Sairaanhoitajan
hätähuuto.
Resurssipula ja
jatkuvat muutokset
uuvuttavat
kovimmankin
ammattilaisen. Mikä
avuksi?
Yleisö pääsee
osallistumaan
keskusteluun
viestiseinän kautta.
Tervetuloa!

Maksuton luento: Suuren riskin
lääkkeet
Maksuton luento: Suuren riskin
lääkkeet
Lotta Schepel,
lääkitysturvallisuuskoordinaattori,
HUS Apteekki
LisätietoaesityksestäMaksuton
luento: Suuren riskin lääkkeet»

Lisätietoa
esityksestäMaksuton
osuus: Paneeli»
11:15

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
Hätätilanteiden
hallinta/Premium

12:15

Tämä koulutus on
ainoastan Premium
Koulutuspaketin
ostaneille.
Kurssin aikana opit
tekemään potilaan tilan
ensiarvion ja tarkennetun
tilanarvion
järjestelmällisesti ja
tehokkaasti ABCDEtyökalua hyödyntäen.
Opit tunnistamaan
elottomuutta ennakoivia
oireita hyödyntämällä
NEWS-työkalua, joka on
aikaisen varoituksen
pisteytysjärjestelmä.
Käyttämällä
systemaattisesti NEWStyökalua hoitotyössä,
valtaosa hätätilanteista
on tunnistettavissa
riittävän varhaisessa
vaiheessa. Myös ISBARmenetelmään tutustutaan
koulutuspäivien aikana
tarkemmin. ISBAR:in
avulla raportointi ja
konsultointi tapahtuu
strukturoidusti. Tutki,
laske ja raportoi! Kurssin
hyväksytysti suorittaneet
saavat kurssitodistuksen
ja kortin, joka on
voimassa kolme vuotta.
Lue lisää kurssin
sisällöstä >>

Näyttöön perustuvan hoitotyön
kehittäminen/luentosarja 5

Kohtaatko työssäsi
muistisairaita?
Mietitkö, miten voisit
tukea heidän
toimintakykyään
lääkkeettömien
menetelmien avulla?
Entä milloin
muistisairaan
asumismuotoon
liittyvät kysymykset
tulisi ottaa puheeksi?
Tule mukaan
päivittämään tietosi
aiheista.
Annukka Tuomikoski
, tutkija, TtM,
Hoitotyöntutkimussäätiö
Hannele Siltanen, tutkija, TtM,
Hoitotyön tutkimussäätiö

LisätietoaesityksestäNäyttöön
Lisätietoa
perustuvan hoitotyön
esityksestäHätätilanteiden kehittäminen/luentosarja 5»
hallinta/Premium»
13:30

Tauko ja näyttelyyn tutustuminen

Esimiestyö ja
Hoit
johtaminen/luentosarja 5 (ILS

Muistisairaan toimintakyvyn
tukemiseen lääkkeettömät
hoitomenetelmät
Muistisairaan asumismuodon
oikea-aikainen puheeksi ottaminen
Hoitajan
digiklinikka/luentosarja Kliininen hoitotyö ja
5
osaaminen/luentosarja 5
Sairaanhoitajan työkalut –
ISBAR
ISBAR-raportointityökalu
Raportoitko systemaattisesti?
Osaatko hyödyntää ISBARtyökalua kaikissa
kommunikaatiotilanteissa
sairaalan sisällä? Tule
kuulemaan ja harjoittelemaan
ISBAR-työkalun käyttöä ja ole
parempi raportoija!
Petra Kupari,
apulaisosastonhoitaja, Malmin
päivystyspoliklinikka, Helsingin
kaupunki
Lisätietoa
esityksestäSairaanhoitajan
työkalut - ISBAR»

Tulevaisuuden
sairaala
12.15-12.40 Uusi
Lastensairaala –
tulevaisuuden
suunnannäyttäjä
Outi Simonen,
ylihoitaja, TtT, HUS
lasten ja nuorten
sairaudet
12.40-13.30 Mitä
uudessa psykiatrian
sairaalassa tehdään
toisin?
Pekka Makkonen,
TtM projektipäällikkö,
P – sairaala hanke,
VSSHP

Verikaasuanalyysi
Otetaanko teidän yksikössä
laskimo- tai
valtimoverinäytteitä? Miten
niitä tulkitaan vai tulkitseeko
vain lääkäri? Miten me
hoitajina pystytään
hyödyntämään
valtimoverinäytteistä
saatavaa tietoa? Tule
harjoittelemaan
verikaasuanalyysin tulkintaa
potilasesimerkkien avulla!
Jukka Kettunen, lehtori,
Kliinisen hoitotyön ja
ensihoidon palvelut,
Metropolia
Ammattikorkeakoulu

Lisätietoa
Lisätietoa
esityksestäHoitajan
esityksestäKliininen hoitotyö
digiklinikka/luentosarja ja osaaminen/luentosarja 5»
5»

Potilaan
itsemääräämisoikeus
ja hoitohenkilökunnan
oikeudet ja
velvollisuudet
1) Potilaiden
perustuslailliset oikeudet
saavat
erityislainsäädännön,
Suomessa on tällä
hetkellä lainvastaisia
käytäntöjä ja ohjeita
2)
Itsemääräämisoikeus kunnioittaminen,
vahvistaminen ja
tukeminen
3)
Rajoitustoimenpiteiden
perusteet
4) Rajoitustoimenpiteet,
joita saa käyttää
5) Kielletyt
rajoitustoimenpiteet;
esimerkkejä
6) Tuleeko
toimeenpanosuunnitelma
avuksi kentälle?
Kaija Kess, OTM,
varatuomari
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Lisätietoa
esityksestäEsimiestyö ja Lisä
johtaminen/luentosarja 5 esity
»
(ILS

Hätätilanteiden
hallinta/Premium

14:00

Tämä koulutus on
ainoastan Premium
Koulutuspaketin
ostaneille.
Kurssin aikana opit
tekemään potilaan tilan
ensiarvion ja tarkennetun
tilanarvion
järjestelmällisesti ja
tehokkaasti ABCDEtyökalua hyödyntäen.
Opit tunnistamaan
elottomuutta ennakoivia
oireita hyödyntämällä
NEWS-työkalua, joka on
aikaisen varoituksen
pisteytysjärjestelmä.
Käyttämällä
systemaattisesti NEWStyökalua hoitotyössä,
valtaosa hätätilanteista
on tunnistettavissa
riittävän varhaisessa
vaiheessa. Myös ISBARmenetelmään tutustutaan
koulutuspäivien aikana
tarkemmin. ISBAR:in
avulla raportointi ja
konsultointi tapahtuu
strukturoidusti. Tutki,
laske ja raportoi! Kurssin
hyväksytysti suorittaneet
saavat kurssitodistuksen
ja kortin, joka on
voimassa kolme vuotta.
Lue lisää kurssin
sisällöstä >>
Lisätietoa
esityksestäHätätilanteiden
hallinta/Premium»

15:15

Sairaanhoitajapäivät päättyvät

Esimiestyö ja
johtaminen/luentosarja 6

Sairaanhoitajan työkalut –
cABCDE
cABCDE- työkalu
Marcus Norrgård,
sairaanhoitaja, YAMK opiskelija,
HUS, HYKS ATeK, Teho- ja
tehovalvontaosasto
Näyttöön perustuvan hoitotyön
Taru Kantola, anestesiologian
kehittäminen/luentosarja 6
ja tehohoidon erikoislääkäri, LT,
Lasten vastuualueen
Meilahden sairaala, HUS
esitietolomakkeen sähköistäminen Osaatko käyttää cABCDEMiten hyödynnät hoitosuositusta
työkalua potilaan ensiarvion ja
arjessa?
tarkennetun tilan arvion
Mailis Mäkelä, Osastonhoitaja OYS, tekemiseen? Tutkitko potilaan
Lasten ja naisten tulosalue
aina systemaattisesti?
Hyödynnätkö hätä- tai
kiiretilanteissa kokonaisvaltaista
LisätietoaesityksestäNäyttöön
tilannetietoisuutta cABCDEperustuvan hoitotyön
työkalua hyödyntäen? Tule
kehittäminen/luentosarja 6»
kuulemaan ja harjoittelemaan
cABCDE-työkalun käyttöä ja ole
tilanteen tasalla!
Lisätietoa
esityksestäSairaanhoitajan
työkalut - cABCDE»

Kliininen hoitotyö ja
osaaminen/luentosarja 6
Verivalmisteiden käyttö
Hoitajan
digiklinikka/luentosarja Käytätkö verivalmisteita
oikein? Mikä valmiste kuuluu
6
mihinkin tilanteeseen ja
Tekoäly ja robotit
kenelle verivalmisteet on
14.00-14.50
tarkoitettu? Mitä asioita
Robotit ja tekoäly
sinun tulisi hoitajana
terveydenhuollossa huomioida
Cristina Andersson, veriturvatoiminnan kannalta?
tietokirjailija &
Tule testaamaan tietosi ja
kouluttaja
syventymään lisää
14.50-15.15 Cruzraiheeseen viestiseinän
palvelurobotti –
mobiiliäänestyksen avulla.
Tulevaisuuden
Tämän luennon jälkeen
työkaveri?
osaat käyttää verivalmisteita
Luennoitsija
turvallisemmin!
ilmoitetaan
Johanna Wiksten,
myöhemmin.
sairaanhoitaja YAMK, veri- ja
lääketurvakoordinaattori,
Veripalvelu
Lisätietoa
Sari Bäckman,
esityksestäHoitajan
erikoislääkäri, LT, Veripalvelu
digiklinikka/luentosarja
6»
Lisätietoa
esityksestäKliininen hoitotyö
ja osaaminen/luentosarja 6»

Tuleeko turpaan?
Väkivallan uhkaa
hallittava
Väkivallan uhkatilanteet
ja niistä aiheutuneet
tapaturmat ovat
tuplaantuneet sotealalla viimeisten
kymmenen vuoden
aikana. Miksi väkivallan
uhka ei ole hallinnassa
työpaikoilla? Mitä
tilanteelle voitaisiin
yksiköissä tehdä?
Luennolla kurkistetaan
väkivallan uhan
hallintaan liittyvän
tutkimukseni tuloksiin,
mutta ravistellaan myös
työntekijöitä ja
työnantajaa pohtimaan
omaa osuuttaan
väkivallan uhan
hallinnassa. Mitä ovat
lainsäädännön
asettamat velvoitteet
väkivallan uhan
hallintaan liittyen,
niihinkin pureudutaan.
Johanna Pulkkinen,
TtM, väitöskirjatutkija,
Turun Yliopisto,
Lääketieteellinen
tiedekunta, Kliininen
laitos
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Lisä
esity
Lisätietoa
(ILS
esityksestäEsimiestyö ja
johtaminen/luentosarja 6
»

