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Aika 20.9.2017 klo 12.30-16.00 (Ilmoittautuminen klo 12.15) 
Paikka  Seinäjoki, Koskenalantie 16, Mediwestin auditorio 
Kohderyhmä Terveydenhuollon henkilöstö 
Tavoite Syventää ammatillista osaamista korva-, nenä- ja kurkkutautien hoidossa 
 
Ohjelma 

12.30 Tavallisimpien korva-, nenä- ja kurkkusairauksien (KNK) hoito    

 Sami Pakkala, osastonylilääkäri, EPSHP    

 mm. Korva-, poskiontelo- ja nielutulehdukset 

 Kuulonalenema 

 Kyhmy kaulan alueella 

 Ihokasvaimet 

 

13.15 KNK- päivystyspotilaiden hoito 

 Sami Pakkala, osastonylilääkäri, EPSHP 

 Korvaperäinen huimaus 

 Nenäverenvuoto 

 Nielupaiseen hoito 

 

14.00 Kahvi  

 

14.15 KNK- leikkaukset ja potilaan kotihoito-ohjaus toimenpiteen jälkeen 

 Sami Pakkala, osastonylilääkäri, EPSHP 

 

15.00 Kuulonkuntoutus kuulokojeilla; sovitus, käyttö ja huolto 

 Hanna-Riitta Hemminki, audionomi, EPSHP 

 

15.30-16.00 Kuulon kuntoutus ja kuulon muut apuvälineet 

 Hannele Ruohoniemi, kuntoutusohjaaja, EPSHP 

 

Hinta 69 € + 16,56 € (alv 24 %), yhteensä 85,56 € sisältäen luentomateriaalin sähköisenä sekä kahvin. 
Videopaikkakunnat: 66 € + 15,84 € (alv 24 %), yhteensä 81,84 € sisältäen luentomateriaalin sähköi-
senä. 

 Alle 150 euron laskusta veloitamme 5 euron pienlaskutuslisän. 
 
Lisätietoja  suunnittelija Terhi Hirsimäki, täydennyskoulutuspalvelut, puh. 040 830 0484 ja  
  s-posti: terhi.hirsimaki@seamk.fi  
 
Videoneuvotteluyhteys   

Koulutukseen on mahdollista osallistua myös videoneuvotteluvälitteisesti, mikäli käytössänne on videoneuvottelulaitteet. Videoneuvotteluyhteyttä 
voitte tiedustella Kaija Hauta-aholta puh. 050 - 474 5600  tai kaija.hauta-aho@epshp.fi. Ilmoittakaa koulutuksen yhteyshenkilö osoitteeseen 
taydennyskoulutus.soster@seamk.fi. Videoneuvottelun välityspalvelu on maksullista, ja hinta riippuu osallistuvien paikkakuntien määrästä. Kaik-
kien videokoulutukseen osallistuvien on ilmoittauduttava koulutukseen osoitteella: taydennyskoulutus.soster@seamk.fi. Muista mainita osallistu-
mispaikka ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Korvasairaudet (3,5 t) 
 

 

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2017 taydennyskoulutus.soster@seamk.fi tai puh. 040 830 2371 tai 06 415 6087. EPSHP:n henkilöstön 
ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta. Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Peruutusehdot 
Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan 
koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Mikäli esteenä on 
sairaus, josta toimitetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistus viikon sisällä koulutuspäivästä, veloitetaan 20 % koulutuksen hinnasta. 
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