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Tervetuloa! 

Näyttö käyttöön Tutkimusklubit syksy 2022 
 

Päivä ja aika Paikka Aihe Emäntä 

14.9.2022 

kello 

14.00–15.00 

Kirurgian osasto 3 taukotila +  

Liity etänä napsauttamalla 

tästä  

 

Mitä psyykkisiä oireita haittatapahtumaan johta-

neen virheen tehneellä terveydenhuollon ammatti-

henkilöllä ilmenee 

https://www.hotus.fi/wp-con-

tent/uploads/2022/04/nv-5-2022-1.pdf 

Lotta Nikki/ 

Johanna  

Hakala 

20.9.2022 

kello 

14.30–15.30 

B1 koulutusluokka + 

Liity etänä napsauttamalla 

tästä  

Mitkä leikkausta edeltävät tekijät ovat yhteydessä 

huonoon kivunhallintaan leikkauksen jälkeen  

( Hotus-näyttövinkki) 

Johanna  

Hakala 

6.10.2022 

kello 

14.30–15.30 

B1 koulutusluokka + 

Liity etänä napsauttamalla 

tästä 

Automaattisesti lähtevät tekstiviestit sisältäen oh-

jeita ja videoita tekonivelpotilaalle postoperatiivi-

sesti (materiaali lähetetään ilmoittautuneille) 

Minna 

Mantere 

20.10.2022 

kello 

14.30–15.30 

B1 neuvotteluhuone + 

Liity etänä napsauttamalla 

tästä  

Luontoon liittyvillä menetelmillä voidaan vaikuttaa 

mielenterveyteen ja verenpaineeseen 

 

Päivi  

Lönnberg 

15.11.2022 

kello 

14.30–15.30 

B1 koulutusluokka + 

Liity etänä napsauttamalla 

tästä 

Palliatiivisen potilaan suunhoito-hotus suositus 

(materiaali lähetetään ilmoittautuneille) 

 

Jaana Harju/ 

Minna  

Mantere 

17.11.2022 

kello 

14.30–15.30 

B1 neuvotteluhuone + 

Liity etänä napsauttamalla 

tästä  

Painopeiton käyttö somatiikassa 

(materiaalilinkki tulossa) 

Johanna  

Hakala 

PERUTTU 

8.12.2022 

kello  

14.30–15.30 

B1 neuvotteluhuone + 

Liity etänä napsauttamalla 

tästä  

Vaikuttaviin etäohjausmenetelmiin ja potilaan 

omahoidon tukemiseen liittyvä aihe 

(tarkentuu myöhemmin) 

Päivi  

Lönnberg 

 

Tavoite Kannustaa etsimään tutkittua tietoa hoitotyöhön liittyvistä aiheista, lisätä tutki-

tun tiedon ja tutkimusten lukemista sekä tietämystä alan tutkimustuloksista. Tar-

koituksena on sekä edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä, että tukea henki-

löstön elinikäistä oppimista.  
 

Kohderyhmä Hoitotyöntekijät, esihenkilöt ja opiskelijat 
 

Ohjeita osallistujalle 

 Tule rohkeasti mukaan, osallistuminen on työaikaa 

 Jos tutkimusklubin aiheena on tutkimusartikkeli, lue se etukäteen. Silloin 

saat tutkimusklubista enemmän hyötyä. Mukaan saa tulla, vaikka materi-

aalia ei olisi ehtinytkään lukea  

 Osallistu aktiivisesti keskusteluun siitä, miten tutkittua tietoa voisi käyttää 

oman työn kehittämisessä  

 Kuuntele ja kommentoi rakentavasti muiden osallistujien puheenvuoroja  

 Tee ehdotuksia tutkimusklubin aiheista / tutkimusartikkeleista 

 Osallistumisesta saa merkinnän koulutushallintaan. Ilmoittautumalla etukä-

teen varmistat paikkasi, mutta merkinnän saat myös ilman ennakkoilmoit-

tautumista 

 Innosta myös työkavereitasi osallistumaan! 

Ilmoittautuminen Sitovat ilmoittautumiset kolmea päivää ennen koulutusta. 

 Satasairaalan (SATSHP:n) työntekijät Henkan Koulutushallinnan kautta 

 Muut Koulutuskalenterin kautta. Edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän 

käyttäjäksi. 

 Jokaiseen osioon ilmoittaudutaan erikseen. 

 Peruminen tapahtuu samasta paikasta kuin ilmoittautuminen. 

 Koulutus on maksuton osallistujille. 

 

Yhteyshenkilö Lisätietoja antaa koulutuksista kliinisen hoitotyön asiantuntija Johanna Hakala, 

p. 050 473 5701 sähköpostitse etunimi.sukunimi@satasairaala.fi  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBiMjRmNDItZjQ3Yy00NjgyLTlkNGUtMjE4ZjMyNThhYTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22810b3c9d-2001-4946-aea8-ec58055171e9%22%2c%22Oid%22%3a%220308ac6c-1e3a-487d-b9fb-15a79967e45a%22%7d
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