Koulutusta leikkauskouluttajille:

Leikkauskouluttaja 2.0 - muutakin kuin tekniikkaa
Aika ja paikka:
3.12.2021 klo 9:30 – 15:00 webinaarina Zoomilla. Luennot tallennetaan. Tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan
tallennelinkin lähettämisen jälkeen.

Kohderyhmä:
Toimenpide- ja leikkaustaitoja opettavat erikoislääkärit ja hammaslääkärit.

Tavoitteet:
Osallistuja saa tietoa leikkauskouluttajan kognitiivisista taidoista. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja erikoistuvan
lääkärin yksilölliseen ohjaamiseen sekä omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamiseen leikkauskouluttajana.

Toteutus:
Opetus toteutetaan luentojen ja interaktiivisen työskentelyn avulla.

Ohjelma:
09:30 – 9:40 Tervetulosanat, kurssin ohjelma Ewa Jokinen, kouluttajalääkäri, HY/HUS, Naistenklinikka
09:40 – 10:15 Onko hyvä kirurgi aina hyvä leikkauskouluttaja? Reita Nyberg, vastuulääkäri, Kirurgian
koulutuskeskus, PSHP Tays
Mitä taitoja hyvältä leikkauskouluttajalta vaaditaan? Miten kehityn leikkauskouluttajana?
10:15 – 11:15 Erilaiset ihmistyypit työympäristössä Heli Halava, johtamiskoulutuksen vastuuhenkilö, Turun yliopisto
lääketieteellinen tiedekunta
Miten huomioin ohjattavan persoonallisuuden? Miten tunnistan omat vahvuuteni ja kehityskohteeni
ohjaajana? Miten annan vaikuttavaa palautetta?
11:15 – 11:30 Kysymyksiä ja keskustelua
11:30 – 12:15 Lounastauko
12:15 – 13:00 Teaching Practical Skills Elise Omfalos, Nicolas Mitchell, Educators, Royal College of Surgeons of
England, UK
Kädentaitojen oppiminen tapahtuu tiettyjen vaiheiden kautta. Miten otan tämän huomioon
ohjatessani erikoistuvaa lääkäriä?
13:00 – 13:15 Questions & Answers
13:15 – 13:30 Tauko
13:30 – 14:15 Mentaaliharjoittelu suorituksen tukena Reijo Jylhä, Top sport coordinator, Santasport Lapin
Urheiluopisto
Huippu-urheilussa mentaaliharjoittelua on käytetty jo pitkään. Mitä sillä olisi tarjota meille?
14:15 – 14:45 EPA ja leikkauskoulutus Anna Säisä, koulutusvastuulääkäri, KYS Naistenklinikka
Kokemuksia EPA:n käytöstä erikoistuvan arvioinnissa
14:45 – 15:00 Keskustelu ja loppusanat Reita Nyberg
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa ohjelmaa.

Webinaaria haetaan Lääketieteen koulutuksen yhdistys ry:ltä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi
lääkärikouluttajan erityispätevyyttä varten.

Järjestäjä:
Gynekologisten leikkauskouluttajien pienryhmä, Gynekologisen Kirurgian Seura.

Osallistumismaksu:
Henkilökohtainen osallistumismaksu 150 € (alv 0 %); oikeuttaa yhden henkilön osallistumiseen
Klinikkakohtainen osallistumismaksu 270 € (alv 0 %); oikeuttaa useamman henkilön osallistumiseen samalta
päätelaitteelta
Maksu on suoritettava 29.11.2021 mennessä Gynekologisen Kirurgian Seuran tilille. Mikäli ilmoittaudut
myöhemmin, maksu on suoritettava heti. Maksutiedot ovat:
IBAN: FI51 3131 1001 2584 45
BIC: HNADFIHH
Viite: Kouluttajakoulutus, "oma nimesi” tai ”klinikan nimi"
Maksettu osallistumismaksu oikeuttaa yhteen osallistumislinkkiin. Sitä ei saa jakaa ulkopuolisille.
Maksuja ei palauteta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Maksun maksamatta jättäminen ei kelpaa
peruutukseksi, katso peruutusohje alta. Lisätiedot ja yhteydenotot koskien maksuja: ewa.jokinen@hus.fi.

Ilmoittautuminen ja peruutukset:
Ilmoittaudu 30.11.2021 mennessä sähköisesti linkistä https://link.webropol.com/ep/leikkauskouluttaja21.
Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta aina vahvistusviestin sähköpostiisi. Vahvistusviestissä sisältää myös
maksuohjeen. Mikäli vahvistusta ei kuulu, ole hyvä ja tarkasta roskapostikansiosi!
Osallistumisen peruuttaminen on mahdollista ilmoittautumisajan päättymiseen saakka vahvistusviestin
muokkauslinkin kautta tai lähettämällä sähköpostia: reita.nyberg@pshp.fi.

