
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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Päihteet 

Etelä-Pohjanmaalla

ja mitä me teemme (6t)

AIKA 3.10.2019 klo 9.30-15.30. Ilmoittautuminen klo 9.00 – 9.30

PAIKKA Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, iso luentosali

KOHDERYHMÄ Lääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosiaalialan 

ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat sekä muut asiasta kiinnostuneet

TEEMAT Koulutuksessa syvennytään riippuvuuteen, päihdyttävien aineiden 

sekakäyttöön ja siihen liittyviin mahdollisiin uhkaaviin tilanteisiin, 

hoitomenetelmiin ja palvelujärjestelmään, asiakkaan kohtaamiseen 

ja työntekijän hyvinvointiin. 

Päihteitä käyttävän potilaan hoidossa on tärkeää kannustava ja 

empaattinen kohtaaminen. Kyseessä on pitkäaikainen ongelma, 

johon tarvitaan pitkäaikaista hoitoa ja tukea. Työntekijä voi  miettiä 

etukäteen, miten kohdata ja auttaa huumeiden käyttäjää, jolloin 

tilanne ei siten enää kuluta voimavaroja. Huumeiden käyttäjää 

voidaan auttaa ja hänelle tulee olla tarjota hoitomahdollisuuksia.

OHJELMA  JA KOULUTTAJAT ks. sivu 2

LISÄTIETOJA suunnittelija Tuula Salo, s-posti tuula.salo@seamk.fi ja p. 040 830 2386 ja 

kehittämissuunnittelija Reetta-Maija Luhta, s-posti  

Reetta-Maija.Luhta@epshp.fi ja p. 050 474 3122

HINTA Koulutus on maksuton, mutta siihen tulee ilmoittautua.

JÄRJESTÄJÄ Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila,  EPSHP

ILMOITTAUTUMINEN  koulutukseen viimeistään 24.9.2019 taydennyskoulutus@seamk.fi tai 

p. 040 830 2371 tai 06 415 6087. EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.  

Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

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 24.9.2019 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.

seamk.fi/taydennyskoulutus
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OHJELMA

seamk.fi/taydennyskoulutus

Päivän puheenjohtajana toimii kehittämissuunnittelija Reetta-Maija Luhta Aksilasta

9.30 Koulutuksen avaus

9.40 Miten päihdehaitat näkyvät poliisin työssä?

Komisario Vesa Ojanperä, Valvonta- ja hälytystoimintasektori 

10.15 Riippuvuus sairautena  

Kliininen ylilääkäri Pauli Suominen, Syömishäiriöyksikkö, EPSHP 

10.45 Palvelujärjestelmä- millainen sen pitäisi olla ja mitä meillä on?

Alueylilääkäri Tuomo Ketomäki, Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus

Seinäjoen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja Seinäjoen päihdeklinikka 

11.30 Lounastauko

12.15 Kokemusasiantuntijan kertomus

Linda

12.30 Opioidikorvaushoitoa kohta 10 vuotta Etelä-Pohjanmaalla 

Ylilääkäri Mauri Aalto, EPSHP

13.00 Huumetestit – seulonta ja varmistus

Ylikemisti, dosentti Kari Åkerman, EPSHP 

13.30 Huumetestin käyttö terveydenhuollossa 

Alueylilääkäri Tuomo Ketomäki 

13.45 Kahvi

14.15 Kokemuksia lääkevieroituspotilaan hoidosta

Sairaanhoitaja Sari Fältmars, EPSHP

14.45 Päihde- ja mielenterveys edellä hoitokontaktiin Kauhajoella 

- miten malli rakentui ja miten se toimii

Ylilääkäri Kirsti Kähärä, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä  

15.15- 16:00 Kannustava kohtaaminen ja työntekijän jaksaminen

- onko päihdeongelmaisen asiakkaan tai päihdeongelmaisen  

vanhemman kohtaamisessa jotain erityispiirteitä?

- mikä auttaa työntekijää jaksamaan

Päihdepalveluiden johtaja Irma Vuolteenaho, Seinäjoen Päihdeklinikka
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