Pieksämäki

Sairaanhoidon ja huolenpidon tai Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen
osaamisalaopinnot oppisopimuskoulutuksena (75 osp)

Syvennä ammatillista osaamistasi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toisen
osaamisalan opinnot! Koulutus sopii perusterveydenhuollossa, ikääntyneiden palvelukodeissa ja
kotihoidossa työskenteleville lähihoitajille.
Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista, verkostoja
ja päivittää omia hoitotyön taitoja. Opintoihin kuuluu 16
koulutuspäivää sisältäen asiantuntija seminaaripäiviä
mm. lääkehoidosta, kliinisten hoitotaitojen vahvistamisesta, hoitoon liittyvien infektioiden torjumisesta ja erilaisten sairausryhmien tuntemusta ja hoitotyön vahvistamista. Koko koulutuksen ajan vahvistamme hoitajien
ammatillisuutta ja käytämme positiivista psykologiaa
ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustilanteissa.
Jos yksikössänne on hoiva-avustajina tai kodinhoitajina
työskenteleviä henkilöitä, joilla olisi kiinnostusta suorittaa lähihoitajan tutkinto, myös heille voidaan räätälöidä
henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta nämä
opinnot.

Oppisopimuskoulutus
• voidaan tehdä määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen
• osaamista hankitaan työpaikalla
• työnantajalle koulutuskorvaus
• koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta
• työaika vähintään 25 h/vko.

Lisätietoja koulutuksesta

Eija Liukkonen, palvelupäällikkö, p. 040 351 0567,
eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Jaana Väisänen, asiakkuuspäällikkö, p. 040 824 1729,
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi

Koulutuspäivät ja asiantuntijaseminaarit järjestetään
Seurakuntaopisto Pieksämäen kampuksella. Kouluttajina toimivat terveydenhuollon opettajat sekä valittujen
aiheiden alan asiantuntijat. Oppisopimusopiskelijalle
koulutus on maksuton.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella osoitteessa
seurakuntaopisto.fi/alkavat-koulutukset
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SISÄLTÖ

Orientointi ja ajantasainen tiedonhaku lähihoitajan työssä

syksy 2019
7.11.2019
2 päivää

• Orientointipäivä opiskeluun (Moodle, Wilma, kirjastoinfo,
näyttöön perustuvat internet tietokannat ja lähteet ja digitaaliset sisällöt, tiedonhaku)
• Love -opintojen, hätäensiavun tai soster-turvakortin suoritusmahdollisuus koulutuksen aikana
• Hoitoon liittyvät infektiot alueellisesti, hepatiitit, ESBL, moniresistentit bakteerit, käsihygienia

Hygienia
Neurologisen asiakkaan hoitotyö

13.11.2019
seminaari
12/2019
2 päivää

• Neurologiset sairaudet (aivoinfarkti ja aivoverenkierron
häiriöt, Parkinsonin tautia sairastavan asiakkaan hoitotyö,
epilepsia)
• Neliraajahalvaantuneen kokemusasiantuntijan puheenvuoro
• Ravitsemustilan arviointi
• Ravitsemussuositukset
• Aliravitsemusriskin kartoitus
• Munuaisten vajaatoiminta

Lääkehoitoseminaari
Haavanhoito ja erilaiset haavat

1/2020
2 päivää

• Mielenterveys- ja päihdesairauksien lääkehoito
• Haavanhoito (krooniset haavat: säärihaava, painehaava,
diabeettiset haavat)

Muistisairaan asiakkaan hoitotyö

2/2020
2 päivää

• Alzheimerin tauti, Lewy -kappale tauti, verenkiertoperäinen
muistisairaus, otsaohimolohkorappeuma
• Muistisairaan kohtaaminen ja työskentelytaidot muistisairaan kanssa
• Muistisairaan lääkehoito

Sydän – ja verisuonisairaudet
Lonkkamurtumapotilaan hoitotyö

3/2020
2 päivää

• Sydämen vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö

Asiakkaan ravitsemushoito

• Eteisvärinä
• Lonkka- ja polviproteesit

Kliiniset hoitotaidot
Käytännön harjoituspäivät
Suoniverinäyteteoria ja käytännön
harjoitukset

• Kädentaitojen ja havaintojen vahvistaminen
-ekg, monitorit, mittaustulokset, hoitotaitojen vahvistaminen äkillisissä toimintakyvyn muutoksissa, tehoelvytys
• Pika Crp, INR+ Marevan annostelu, tutkimuksiin valmistelu
• Kliiniset laboratoriokokeet teoria ja käytännön harjoitukset

Asiakkaan tarpeista lähtevä palveluntarjonta

4/2020
2 päivää

• Asiakkaan toimijuus ja osallisuus hoidossa, verkostojen
mahdollisuudet, palvelun tarjoajat ja palvelusetelit, yksityinen palveluntuottaja
• Kotisairaala, saattohoito kotona, järjestöjen osuus
• Kodin esteettömyys, turvallisuus, etäseurantalaitteet, (esim.
mobiili, lääkerobotti)
• Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät

Puhetta korvaavat kommunikaatio- 5/2020
menetelmät ja selkokieli
2 päivää

• Selkokielen käyttö ja oman ilmaisun mukauttaminen asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
• Lääkehoidon kokonaisarviointi ja monilääkitys ikääntyneellä asiakkaalla
• Ventrogluteaaninen ja subcutaaninen -injektio

Palveluohjaus ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa
Älykäs koti ja kodin muutostarpeet

Lääkehoito
Turvallinen injektion anto
Hoidon jatkuvuuden turvaaminen
hoitoketjun eri vaiheissa

8/2020
1 päivä

• Näyttösuunnitelmapajatyöskentely
• Asiakasturvallisuus
• Kirjaaminen: sähköiset asiakastietojärjestelmät, kanta.fi,
lähihoitajan rooli sähköisen lomakkeen käytön ohjauksessa
hoitotyön yhteenvedon laatiminen ja arviointi asiakkaan
siirtymisen eri vaiheissa

Positiivinen psykologia hoitajan
työskentelyotteena

9-10/2020
1 päivä

• Ongelmapuheesta ratkaisukeskeisyyteen
• Ammatillisuus, vuorovaikutustaidot ja omaisten kohtaaminen
• Motivoiva haastattelu

