
Alueellinen koulutus 

 
Satasairaala / Koulutuspalvelut       
Koulutuspäällikkö Pirjo Aho p. 044 707 7792, pirjo.aho@satasairaala.fi    
Koulutussuunnittelija Anna-Kaisa Kautto p. 044 707 6950, anna-kaisa.kautto@satasairaala.fi 

Koulutussihteeri Pirjo Mattila p. 02 627 6799, pirjo.mattila@satasairaala.fi    

 

Matematiikan kertaus lääkelaskuja varten  
- Lääkelaskujen perusteita, LOP - lääkelaskuja 

 
 
Aika  17.9.2019  klo 12.30–13.30  
  (klo 13.45–15.00 IV-osio, huomioi erillinen ilmoittautuminen) 
  
Paikka   Satasairaala, N2 auditorio, N-rakennus 2. kerros 

Sairaalantie 3 28500 Pori (karttalinkki) 
 
Koulutusta on mahdollisuus seurata videoyhteyden välityksellä:  
 Rauman aluesairaala, B2 hallinnon kokoushuone 
 Harjavallan sairaalan auditorio 
 Kankaanpään terveyskeskus, yläkerran kokoushuone 
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli haluat seurata koulutusta etäpaikassa. 
Selvitä etukäteen yhteysmahdollisuus toimipisteessäsi. Yhteydestä sovitaan Koulu-
tuspalveluiden kanssa koulutuspalvelut@satasairaala.fi, jonka jälkeen pääset ilmoit-
tautumaan. 

 
Kohderyhmä Kaikki lääkelaskukertausta tarvitsevat; valmiit ja valmistuvat sairaanhoitajat, 

röntgenhoitajat, terveydenhoitajat, bioanalyytikot, kätilöt, perushoitajat, lähihoi-
tajat, lastenhoitajat  

 
Tavoite Vahvistaa lääkelaskujen laskemisen osaamista 
 

  
12.30–13.30 Lääkelaskujen perusteita, LOP – lääkelaskuja 
  

 proviisori Laura Välilä, Satakunnan sairaanhoitopiiri  
 
 
Ilmoittautuminen Sitovat ilmoittautumiset 10.9.2019 mennessä;  

Satasairaalan henkilöstö koulutushallintajärjestelmän kautta ja muut sähköpos-
tilla koulutuspalvelut@satasairaala.fi.  
Sähköposti-ilmoittautumisesta lähetetään ensin viesti perille saapumisesta ja sen jäl-
keen viesti koulutukseen pääsystä. 

 
 

Huomioitavaa Taskulaskin, kynä & paperia on hyvä olla mukana koulutuksessa. 
 
Osallistumismaksu Ei osallistumismaksua 
 
Yhteyshenkilö Lisätietoja antaa koulutussuunnittelija Anna-Kaisa Kautto,  

p. 044 707 6950 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@satasairaala.fi 

 
 
Tervetuloa! 
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Alueellinen koulutus 

 
Satasairaala / Koulutuspalvelut       
Koulutuspäällikkö Pirjo Aho p. 044 707 7792, pirjo.aho@satasairaala.fi    
Koulutussuunnittelija Anna-Kaisa Kautto p. 044 707 6950, anna-kaisa.kautto@satasairaala.fi 

Koulutussihteeri Pirjo Mattila p. 02 627 6799, pirjo.mattila@satasairaala.fi    

 

Matematiikan kertaus lääkelaskuja varten  
- IV -lääkelaskuja 

 
 
Aika  17.9.2019  klo 13.45–15.00 
  (klo 12.30–13.30 Perusteet, huomioi erillinen ilmoittautuminen) 
  
Paikka   Satasairaala, N2 auditorio, N-rakennus 2. kerros 

Sairaalantie 3 28500 Pori (karttalinkki) 
 
Koulutusta on mahdollisuus seurata videoyhteyden välityksellä:  
 Rauman aluesairaala, B2 hallinnon kokoushuone 
 Harjavallan sairaalan auditorio 
 Kankaanpään terveyskeskus, yläkerran kokoushuone 
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli haluat seurata koulutusta etäpaikassa. 
Selvitä etukäteen yhteysmahdollisuus toimipisteessäsi. Yhteydestä sovitaan Koulu-
tuspalveluiden kanssa koulutuspalvelut@satshp.fi, jonka jälkeen pääset ilmoittautu-
maan. 

 
Kohderyhmä Valmiit ja valmistuvat sairaanhoitajat, röntgenhoitajat, terveydenhoitajat, bio-

analyytikot ja kätilöt sekä muut iv-lääkelaskukertausta tarvitsevat 
 
Tavoite Vahvistaa lääkelaskujen laskemisen osaamista 
 
 

  
13.45–15.00   IV - lääkelaskuja 
  

 proviisori Laura Välilä, Satakunnan sairaanhoitopiiri  
 
 
 
Ilmoittautuminen Sitovat ilmoittautumiset 10.9.2019 mennessä;  

Satasairaalan henkilöstö koulutushallintajärjestelmän kautta ja muut sähköpos-
tilla koulutuspalvelut@satasairaala.fi.  
Sähköposti-ilmoittautumisesta lähetetään ensin viesti perille saapumisesta ja sen jäl-
keen viesti koulutukseen pääsystä.   

 
Huomioitavaa Taskulaskin, kynä & paperia on hyvä olla mukana koulutuksessa. 
 
Osallistumismaksu Ei osallistumismaksua 
 
Yhteyshenkilö Lisätietoja antaa koulutussuunnittelija Anna-Kaisa Kautto,  

p. 044 707 6950 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@satasairaala.fi 
 

 

 
Tervetuloa! 
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