Koulutusta leikkauskouluttajille:

Ohjaaminen ja palautteen antaminen leikkauskoulutuksessa
Aika ja paikka:
11.12.2020 klo 9:00 – 14:35 virtuaalisesti Zoomilla. Luennot tallennetaan, ja ne ovat katsottavissa kahden
viikon ajan koulutuksen jälkeen.

Kohderyhmä:
Vatsaontelon alueen leikkaustoimenpiteitä opettavat erikoislääkärit (gynekologit, urologit, gastrokirurgit,
yleiskirurgit, lastenkirurgit).

Tavoitteet:
Osallistuja saa tietoa ohjaamisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä käytännön työkaluja erikoistuvan
lääkärin kouluttamiseen leikkaussalissa.

Ohjelma:
09:00 – 9:15 Tervetuloa, kurssin ohjelma Reita Nyberg, vastuulääkäri, Kirurgian koulutuskeskus, Tays
09:15 – 10:30 Ohjausvuorovaikutus ja ohjaajan kognitiiviset taidot Minna Ruoranen, koulutuspäällikkö,
Tietotaitokeskus, KSSHP
Mitä leikkauskouluttajan tulisi tietää ohjaamisesta?
10:30 – 11:00 Ohjaaminen ja opettaminen haastavassa hävittäjälentotoiminnassa Mikko Hietanen, Hornethävittäjälentäjien ja -lennonopettajien kouluttaja, HF Risk Management Oy
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita, miten selvitä näistä ohjaajana?
11:00 – 11:15 Kysymyksiä ja keskustelua
11:15 – 12:00 Lounastauko
12:00 – 12:45 Näin annan palautetta leikkaustaidoista Johanna Louhimo, kliininen opettaja, gastrokirurgi,
HYKS
Milloin, missä ja miten - työkaluja vaikuttavaan palautekeskusteluun
12:45 – 13:00 Naistentautien lokikirja ja leikkaustaitojen arviointikaavake Ewa Jokinen, osastonlääkäri,
operatiivisen linjan linjakouluttaja, Naistenklinikka, HYKS
Kansallisen tuoreen lokikirjan operatiivisen osuuden esittely.
13:00 – 13:15 Kysymyksiä ja keskustelua
13:15 – 13:30 Tauko
13:30 – 14:30 Mitä leikkauskoulutukselta ja -kouluttajilta odotetaan? Erikoistuvan lääkärin näkökulma
Naistentaudit ja synnytykset: evl Essi Maarnela, Hus/Lappeenranta
Gastrokirurgia: evl Heikki Huhta, Oys
Urologia: evl Jonne Åkerla, Tays
14:30 – 14:35 Loppusanat
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa ohjelmaa.

Koulutusta haetaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi lääkärikouluttajan erityispätevyyttä varten.

Järjestäjä:
Gynekologisten leikkauskouluttajien pienryhmä, Gynekologisen Kirurgian Seura. Tapahtumaan haetaan tukea
Lääkäriseura Duodecimilta.

Osallistumismaksu:
100 € (alv 0 %). Maksu on suoritettava 27.11.2020 mennessä Gynekologisen Kirurgian Seuran tilille:
IBAN: FI51 3131 1001 2584 45
BIC: HNADFIHH
Viite: Kouluttajakoulutus, "oma nimesi"
Maksettu osallistumismaksu oikeuttaa osallistumislinkkiin, joka on henkilökohtainen eikä sitä saa jakaa muille.
Maksuja ei palauteta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Maksun maksamatta jättäminen ei kelpaa
peruutukseksi, katso peruutusohje edeltä. Lisätiedot ja yhteydenotot koskien maksuja: ewa.jokinen@hus.fi.

Ilmoittautuminen ja peruutukset:
Ilmoittaudu 27.11.2020 mennessä sähköisesti linkistä bit.ly/kouluttajakoulutus2020. Saat onnistuneesta
ilmoittautumisesta aina vahvistusviestin sähköpostiisi. Mikäli vahvistusta ei kuulu, tarkasta roskapostikansiosi!
Osallistumisen peruuttaminen on mahdollista ilmoittautumisajan päättymiseen saakka vahvistusviestin
muokkauslinkin kautta tai lähettämällä sähköpostia: reita.nyberg@pshp.fi.

