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Tervetuloa! 

Palliatiivinen koulutus 
 
 

Aika   13.4.2021 klo 8.30–15.45 (ilmoittautuminen alkaa klo 8.00) 

 

Paikka  Satasairaala, N2 auditorio 

Sairaalantie 3, 28500 Pori (Karttalinkki)  
 

Koulutusta on mahdollisuus seurata videoyhteyden välityksellä:  

 Rauman aluesairaala, B2 hallinnon kokoushuone 

 Kankaanpään terveyskeskus, kokoustila Heräämö 

 Harjavallan sairaalan, auditorio 

 Huittisten terveyskeskus, kokoushuone 2 

 Euran sote-keskus, R25 huone 

 Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka 

 Seinäjoen keskussairaala, palliatiivinen keskus 

 

 Webinaarilinja  
 

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli haluat seurata koulutusta etäpaikassa. 

Selvitä etukäteen yhteysmahdollisuus toimipisteessäsi. Yhteydestä sovitaan Koulutuspal-

veluiden kanssa koulutuspalvelut@satasairaala.fi, jonka jälkeen pääset ilmoittautu-

maan. 
 

Kohderyhmä  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset   
 

Tavoite  Lisätä ja vahvistaa palliatiivisen hoidon osaamista   
 

HUOM! Koulutus on hyväksytty erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (7h) erikois-

aloille; akuuttilääketiede, oikeuspsykologia, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, plastiikkakirurgia, psyki-

atria, psykiatria/runkokoulutus, reumatologia, suu- ja leukakirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, terveydenhuolto, uro-

logia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, nuorisopsykiatria, neurokirurgia, anestesiologia ja tehohoito, kirurgia/runkokou-

lutus, endokrinologia, ihotaudit ja allergologia, infektiosairaudet, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia, kliini-

nen hematologia, nefrogeriatria, syöpätaudit, työterveyshuolto ja yleislääketiede. 
 

HUOM! Koulutus on hyväksytty erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (6h) erikois-

alalle; neurologia 
 

HUOM! Koulutus on hyväksytty erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (3h) erikois-

aloille; sisätaudit/runkokoulutus, sisätaudit/eriytyvä koulutus ja gastroenterologinen kirurgia. 

 

HUOM! Koulutus on hyväksytty sisältymään palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutukseen 7h 

 

Ilmoittautuminen 6.4.2021 mennessä; 

 Satasairaalan (SATSHP:n) työntekijät Henkan Koulutushallinnan kautta 

 Muut Koulutuskalenterin kautta. Edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän 

käyttäjäksi. 

 Koulutus on maksuton osallistujille. 

 Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan 

mahdollisesta erityisruokavaliosta. 

 

Ruokailu  Osallistujilla on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun. 

Jos haluat ruokailla koulutuspäivänä Satasairaalan lounasravintola Tyrnissä ja 

tarvitset erityisruokavaliota tai allergiaruokaa, teethän ruokatilauksen keittiölle  

viimeistään koulutuspäivän aamuna klo 8.30. mennessä  ruokapalveluesimie-

het.pori@satasairaala.fi 

 

Yhteyshenkilö Lisätietoja koulutuksesta antaa kliinisen hoitotyön asiantuntija Hanna Tuomi, 

puh. 050 473 5558 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@satasairaala.fi  
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Palliatiivinen koulutus 
 
 
 

Aika   13.4.2021 klo 8.30–15.45 
 

   

 

Puheenjohtajana Hanna Tuomi, sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, Satasairaala 

 

Ohjelma 

 

8.30–8.50   Avauspuheenvuoro 

  sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja Hanna Tuomi, Satasairaala 

 

8.50–9.35 Ennakoiva hoitosuunnitelma 

erikoislääkäri Sofia Miinalainen, Satasairaala 

 

9.35–10.20 Kotisairaalan puheenvuoro 

erikoislääkäri Tarja Köymäri-Seilonen, POSA 

 

10.20–10.50  Kahvi- / teetauko 

 

10.50–12.00 Surun kohtaaminen, kokeminen ja siinä tukeminen 

 TM, sairaalapappi, työnohjaaja, prosessikonsultti Harri Heinonen, TYKS 

 

12.00–12.50  Lounas (omakustanteinen) 

 

12.50–14.15  Lasten tukeminen, kun vanhempi on palliatiivisessa hoidossa:  

koko perheen asia 

sairaanhoitaja, filosofian tohtori, psykoterapeutti Florence Schmitt 

 

14.15–14.45 työpajakeskustelut (liittyen edelliseen luentoon) kahvin/teen kera  

 

14.45–15.25  Lasten tukeminen, kun vanhempi on palliatiivisessa hoidossa:  

koko perheen asia jatkuu 

kysymyksiä ja kommentteja 

 

15.25–15.45 Tilaisuuden päätös 

 ylilääkäri, Emilia Katko-Kesälä, Satasairaala 
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