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Terveydenhuollon ammattilaiset, joiden tutkintoon verinäytteenotto
ei ole kuulunut, mutta työtehtävät edellyttävät näytteenottoa tai niille,
jotka haluavat kerrata tutkinnossaan saatuja näytteenoton tietoja ja
taitoja.
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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.

Lisätietoja osoitteesta:
seamk.fi/taydennyskoulutus

SISÄLTÖ

Vaihe

Aikataulu

Toteutus

Itsenäinen opiskelu

13.5.-19.5.2019

Kirjallisuuteen tutustuminen: Matikainen A.-M.,
Miettinen M., & Wasström K. 2016.
Näytteenottajan käsikirja. Edita. Helsinki. Sivut: 1104.

Tentti

20.-26.5.2019

Moodle-verkkoympäristössä sähköinen tentti

Lähiopetuspäivä

28.5.2019

Luento-opetus klo 8.30-12.00. (Ilmoittautuminen
klo 8.15). Näytteenotonharjoittelu klo 13.00-16.30.
Kahvi klo 10.00
Paikka: SeAMK, Kampustalo, luokka B1014
Kalevankatu 35, Seinäjoki

Harjoittelu

29.5.-12.6.2019

Näytteenoton harjoittelu laboratoriossa, vähintään
2 päivää. Osallistujat sopivat itse harjoittelupaikan.

Vakuutus: Koulutusorganisaatio ei vastaa
käytännön työharjoittelun tapaturmien kuluista.
Koulutukseen osallistuminen tulee tapahtua
työajalla, jolloin kuuluu työnantajan lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen piiriin.

