
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko

otsikko otsikko

Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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Päivystävän 

sairaanhoitajan 

täydennyskoulutus

MODUULI I
Sukupuolitauti-, hiivaoireisen sekä 

virtsatieinfektio- ja suolisto-oireisen potilaan hoito

AIKA 2.-3.4.2019 klo 9-16

Ilmoittautuminen 2.4. klo 8:45 ja kahvi klo 14:15

PAIKKA Seinäjoki, Kampustalo, Kalevankatu 35, luokka C1058

KENELLE Päivystyksessä, kiirevastaanotolla tai ensihoidossa toimiville 

sairaanhoitajille

SISÄLTÖ Sukupuolitauti- hiivaoireisen sekä virtsatieinfektio- ja suolisto-oireisen 

potilaan hoito

KOULUTTAJAT Yleislääketieteen erikoislääkäri Marjo Ala-Salmi, päivystävä 

sairaanhoitaja Anita Kopsala, lehtori Marika Toivonen

LISÄTIETOJA Anna Rauha, anna.rauha@seamk.fi, p. 040 868 0205 tai

Terhi Hirsimäki, terhi.hirsimaki@seamk.fi, p. 040 830 0484

MODUULI I HINTA 530 € +alv (24 %). Hinta sisältää luentomateriaalin sähköisenä sekä 

kahvin. Tämän lisäksi kustannuksia saattaa tulla koulutukseen sisältyvästä harjoittelusta ja 

osaamisen varmistamisesta riippuen harjoittelupaikasta.

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. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

seamk.fi/taydennyskoulutus
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2.4.2019 Ohjelma

8:45-9:00 Ilmoittautuminen

9:00-9:45 Johdanto päivystävän sairaanhoitajan 

koulutuskokonaisuuteen Moodle-oppimisalustan käyttö, 

Riikka Halmesmäki

9:45-10:30 Anamneesin tekeminen: Miten esitietoja laaditaan 

haastattelun ja vanhojen potilaskertomusten pohjalta? 

10:30-10:45 Tauko

10:45-12:15 Sukupuolitaudit 

12:15-12:45 Ruokatauko

12:45-13:30 Hiivatulehdus ja bakterielli vaginoosi

13:30-14:15 Suolistoinfektiot 

14:15-14:30 Kahvi

14:30-16:00 Virtsatieinfektio

Lääkäriluennot pitää yleislääketieteen erikoislääkäri Marjo Ala-Karvia

Pidätämme oikeuden muutoksiin.



3.4.2019 Ohjelma

9:00-10:30 Sukupuolitaudit

Hiivatulehdus ja bakterielli vaginoosi

10:30-10:45 Tauko

10:45-12:15 VTI, pyelonefriitti, urosepsis

12:15-12:45 Lounas

12:45-14:15 Suolistoinfektiot;  Vatsatauti, muut yleisimmät vatsan 
alueen/suoliston infektiot, divertikuliitti

14:15-14:30 Kahvi

14:30-16:00 Näytteenotto

Hoitajaluennot pitää päivystävä sairaanhoitaja Anitta Kopsala (Soite), 

näytteenotto-opetuksesta vastaa lehtori Marika Toivonen (SeAMK)

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


