Saattohoidon koulutusta
Pirkanmaan Hoitokodilla
Pirkanmaan Hoitokoti on saattohoidon uranuurtaja Suomessa, meillä on yli 30 vuoden kokemus kuolevan potilaan hoidosta. Osana toimintaamme järjestämme myös koulutusta.
Vuoden 2019 keväällä aloitimme kolmen koulutusiltapäivän kokonaisuudet liittyen saattohoitoon ja kuoleman kohtaamiseen. Koulutusten tavoitteena on hälventää kuolevan hoitoon liittyviä pelkoja ja lisätä henkilökunnan saattohoito-osaamista. Koulutukset on suunnattu erityisesti
käytännön hoito- ja hoivatyötä tekeville. Korkean kysynnän vuoksi tiedotamme jo nyt syksyn
koulutusiltapäivämäärät, ilmoittauduthan pikaisesti.
Älä pelkää kuolemaa – koulutusiltapäivät:
1/3 kuoleman fyysinen näkökulma
 Lähestyvän kuoleman fyysiset oireet
 Erilaisten oireiden oikea hoito
2/3 kuoleman psykososiaalinen näkökulma
 kuolemasta puhuminen potilaan ja läheisten kanssa
 työntekijän oma jaksaminen
 erilaisten tunteiden käsittely
3/3 kuolemiseen liittyvät käytännön järjestelyt ja hoitolinjaukset
 Mitä hoitolinjaukset oikeasti tarkoittavat
 Mitä päätöksiä tarvitaan
 Miten toimia kuoleman jälkeen

Jokaisen iltapäivän päätteeksi on mahdollisuus tutustua tiloihimme Hoitokodilla. Hienoa, jos
pääset jokaiseen iltapäivään vuorollaan, mutta voit myös valita vain yhden iltapäivän, koulutukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia.

Kouluttajamme ovat kokeneita, pitkään
saattohoidon parissa työskennelleitä sairaanhoitajia. He toimivat kouluttajina ympäri Suomen esimerkiksi oppilaitoksissa,
seurakunnissa ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa.
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Aikataulu, syksy 2019
Teema
kuoleman fyysinen näkökulma

pvm
ke 11.9.2019 klo 13-16

kuoleman psykososiaalinen näkökulma

ke 25.9.2019 klo 13-16

käytännön järjestelyt ja hoitolinjaukset

ke 9.10.2019 klo 13-16

kuoleman fyysinen näkökulma

ke 23.10.2019 klo 13-16

kuoleman psykososiaalinen näkökulma

ke 6.11.2019 klo 13-16

käytännön järjestelyt ja hoitolinjaukset

ke 20.11.2019 klo 13-16

kuoleman fyysinen näkökulma

ke 27.11.2019 klo 13-16

kuoleman psykososiaalinen näkökulma

ke 4.12.2019 klo 13-16

käytännön järjestelyt ja hoitolinjaukset

ke 11.12.2019 klo 13-16

Hinta: 60€ iltapäivä. Hintaan sisältyy kahvitarjoilu.
Osoite: Lääkärinkallionkatu 3, Tampere. Koulutustilaan mennään erillisestä sisäänkäynnistä
alapihalta, viitoitus on.
Ilmoittautuminen:
 sähköpostitse osoitteeseen: anu.kartovaara@pirkanmaanhoitokoti.fi
 Ilmoittautuessasi laitathan viestiisi myös laskutusosoitteen.
 Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään viikkoa ennen kutakin koulutusiltapäivää. Haluamme pitää ryhmät keskustelevina, joten otamme osanottajia rajallisesti.

Tervetuloa!
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