
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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Psyykenlääkitykset 

lapsista iäkkäisiin 

– lääkehoidot haltuun oikealla 

tiedolla ja työkaluilla

(3,5 t)

AIKA 12.9.2019 klo 9-13
Ilmoittautuminen klo 8:45

PAIKKA Seinäjoki, Koskenalantie 18, Y-talo, Tupa (4. krs)

KOHDERYHMÄ Hoitohenkilökunta sekä kaikki asiasta kiinnostuneet

KOULUTTAJA Proviisori Mika Wallin

LISÄTIETOJA Anna Rauha, anna.rauha@seamk.fi, p. 040 8680205

HINTA 95 € + 22,80 € (alv 24 %) yhteensä 117,80 € sisältää 

luentomateriaalin sähköisenä

Alle 150 euron laskusta veloitamme 5 euron pienlaskutuslisän.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN VIIMEISTÄÄN 19.8.2019
taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087. 

EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.  

Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

seamk.fi/taydennyskoulutus

Lisätietoja koulutuksistamme:

OSALLISTUMINEN ETÄYHTEYKSIN

Koulutukseen on mahdollista osallistua etäyhteyksin.  Jos videoneuvottelu-/Skype-/Lync-yhteys  kiinnostaa, ota yhteys sähköpostitse 

videoneuvottelupalvelu@epshp.fi . Ole yhteydessä asiasta myös oman työpaikkasi tekniseen tukihenkilöön/videoneuvotteluyhteyshenkilöön. 

Videoneuvotteluyhteys- ja välitys on maksullista toimintaa. Maksu määräytyy videoneuvottelun kautta osallistuvien etäpaikkakuntien lukumäärän 

mukaan. Skype- tai Lync-yhteydellä osallistujille maksu riippuu koulutuksen pituudesta (alv 0%).  Laskuttaja on Mediwest Research Center Oy:n 

videoneuvottelupalvelu.

Koulutukseen tulee ilmoittautua myös koulutuksen järjestäjälle 19.8.2019 mennessä (osallistujien nimet ja osallistumispaikka) osoitteeseen 

taydennyskoulutus@seamk.fI .

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.
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SISÄLTÖ

Lisätietoja osoitteesta:

seamk.fi/taydennyskoulutus

Päivän ohjelma
x

9:00 Avaus, työkalujen esittely ja opastus

9:30 Psyykenlääkkeitten ryhmittely, vaikutukset ja

yleisimmät haitat

11:00 Lounastauko (omakustanteinen)

11:30 Lasten ja nuorten ADHD- ja 

aggressiivisuusongelmien lääkehoito

12:00 Iäkkäiden psyykenlääkehoitojen erityispiirteet


