Alueellinen koulutus

Urologiaa tutuksi
- Eturauhassyöpäpotilaan hoidon kulmakivet
- Huonosti tyhjenevän rakon hoito
Aika

ke 2.11.2022 klo 9.15–16.00
(ilmoittautuminen ja kahvi/tee- sekä sämpylätarjoilu klo 8.45 alkaen)
myös etäyhteysmahdollisuus

Paikka

Satasairaala, N2 auditorio
Sairaalantie 3, 28500 Pori (karttalinkki)

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kotihoidosta, perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta

Tavoite

Tavoitteena on lisästä osaamista eturauhassyöpäpotilaan sekä huonosti tyhjenevän rakon hoidosta.

Ilmoittautuminen

26.10.2022 mennessä;
 Satasairaalan (SATSHP:n) työntekijät Henkan Koulutushallinnan kautta
 Muut Koulutuskalenterin kautta. Edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän
käyttäjäksi.
 Peruminen tapahtuu samasta paikasta kuin ilmoittautuminen.
 Koulutus on maksuton osallistujille.

Ruokailu

Kahvi-/teetarjoilu
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 ruokapalveluesimiehet.pori@satasairaala.fi
Osallistujilla on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun.
Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan mahdollisesta
erityisruokavaliosta.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja koulutuksesta antavat sähköpostitse
etunimi.sukunimi@satasairaala.fi;
sairaanhoitaja, uroterapeutti, Riikka Uusivaara
sairaanhoitaja, uroterapeutti, Minna Hyle
sairaanhoitaja, uroterapeutti, Nina Alanko

Tervetuloa!
Paikan päällä N2 auditoriossa tutustut monipuoliseen tuotevalikoimaan
urologiaan liittyen.

Satasairaala / Koulutuspalvelut

koulutuspalvelut@satasairaala.fi

Alueellinen koulutus

Urologiaa tutuksi
- Eturauhassyöpäpotilaan hoidon kulmakivet
- Huonosti tyhjenevän rakon hoito
Aika
Ohjelma
8.45–9.15

ke 2.11.2022 klo 8.45–16.00

ilmoittautuminen, kahvi/tee- sekä sämpylätarjoilu sekä
näyttelyyn tutustuminen

9.15–9.20

Päivän avaus
sairaanhoitaja, uroterapeutti, Nina Alanko, Satasairaala

9.20–10.05

Eturauhassyöpäpotilaan hoitokäytännöt Satakunnassa
urologian ylilääkäri, Marjo Seppänen, Satasairaala

10.05–10.45

Eturauhassyöpäpotilaan ohjaus ja tukeminen urologisen syöpäsh:n vo:lla
sairaanhoitaja, uroterapeutti, Riikka Uusivaara, Satasairaala

10.45–11.00

Luuston suojalääkitys
asiakkuuspäällikkö, Leena Risku, Amgen

11.00–11.30

Palliatiivisen poliklinikan toiminnasta
projektisuunnittelija, sairaanhoitaja Minna Wiro, Satasairaala

11.30–12.30

lounas (omakustanteinen) ja näyttelyyn tutustuminen

12.30–13.15

Kun virtsaus ei suju- Urologin ohjeet erilaisiin tilanteisiin
urologi Kaisa Erkkilä, Satasairaala

13.15–13.45

Virtsassa bakteerikasvua - Miten toimitaan?
osastonylilääkäri, infektiosairauksien erikoislääkäri, Tuomas Nieminen

13.45–13.55

Ongelmia katetrin toiminnassa- Milloin Urotainer käyttöön
tuotepäällikkö Eeva Honkasalo, BBraun

13.55–14.30

kahvi-/teetauko ja näyttelyyn tutustuminen

14.30–15.00

Uroterapeutin vastaanotto ja katetripotilaan ohjaus
sairaanhoitaja, uroterapeutti Minna Hyle, Satasairaala

15.00–15.20

Toistokatetroinnin ohjaus ja motivointi
uroterapeutti, aluepäällikkö, Minna Anttila, Wellspect

15.20–16.00

Lupa puhua-seksuaalisuuden huomioiminen urologisen potilaan hoitotyössä
lantionpohjafysioterapeutin näkökulma,
fysioterapeutti, uroterapeutti, seksuaalineuvoja Terhi Heikkilä, Satasairaala

16.00

päivä päättyy- Hyvää kotimatkaa!
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