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Suomen  Lastenortopedinen  yhdistys  ry  ja  Turun  Yliopiston  

Lääketieteellinen  tiedekunta/  Lastenkirurgia  järjestävät  

Lasten  ja  nuorten  operatiivisen  murtumahoidon  

pienryhmäkurssin

Kirurgian  Koulutuskeskus
Teiskontie  35,  Tampere  

Tammikuu  23-24.1.2014  

Rajoitettu  60  osallistujaa  

Torstai  23.1.2014  

08.00-08.30  Ilmoittautuminen  

08.30-08.40  Kurssin  avaus  
08.40-09.20  Selkärankamurtuma  lapsilla  ja  nuorilla,  milloin  operoida,  konservatiivinen  hoito?    
09.20-10.00  Kasvuikäisen  yläraajojen  diafysaariset  murtumat;;  Milloin  ja  miten  TEN-naulaus.

10.10-11.00  Pienryhmätyöskentely  
Ryhmä  A:  Pedikkelifiksaation  laitto    
Ryhmä  B:  TEN-naulan  laittotekniikka    
Ryhmä  C:  Reiden  LFN-naulaus    
Ryhmä  D:  Eksterni  fiksaatio  raajat,  lantio    

11.00-12.15  Lounas  ja  näyttelyyn  tutustuminen  

12.15-12.55  Lasten  ja  nuorten  sormimurtumien  sudenkuopat  
12.55-13.35  Kasvuikäisen  alaraajojen  murtumat,  Milloin  ja  miten,  Kipsi,  TEN  vai  
ydinnaulaus?

13.35-13.50  Kahvi  ja  näyttelyyn  tutustuminen  

13.50-14.40  Pienryhmätyöskentely  
Ryhmä  B:  Pedikkelifiksaation  laitto    
Ryhmä  C:  TEN-naulan  laittotekniikka    
Ryhmä  D:  Reiden  LFN-naulaus    
Ryhmä  A:  Eksterni  fiksaatio  raajat,  lantio    

14.40-  15.20  Kasvuikäisen  nilkka-  ja  jalkaterävammat  
15.20-  16.00  Kasvuikäisen  patellaluksaatiot    

Klo  19.00  Kurssi  illallinen,  Hotelli  Ilves
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Perjantai  24.1.2014  

08.40-09.20  Milloin  eksterni  fiksaatio  murtumahoitoksi  lapsilla  ja  nuorilla?
09.20-10.00  Kyynärpään  seudun  murtumien  diagnostiikka  ja  hoito

10.10-11.00  Pienryhmätyöskentely  
Ryhmä  C:  Pedikkelifiksaation  laitto    
Ryhmä  D:  TEN-naulan  laittotekniikka    
Ryhmä  A:  Reiden  LFN-naulaus    
Ryhmä  B:  Eksterni  fiksaatio  raajat,  lantio  

11.00-12.15  Lounas  ja  näyttelyyn  tutustuminen  

12.15-12.55  Raajamurtumien  kasvuhäiriöt  ja  niiden  hoito  
12.55-13.35  Lantiomurtuma  kasvuikäisellä.

13.35-13.50  kahvi  ja  näyttelyyn  tutustuminen  

13.50-14.40  Pienryhmätyöskentely  
Ryhmä  D:  Pedikkelifiksaation  laitto    
Ryhmä  A:  TEN-naulan  laittotekniikka    
Ryhmä  B:  Reiden  LFN-naulaus
Ryhmä  C:  Eksterni  fiksaatio  raajat,  lantio    

14.40-  15.20  Vahinko  vai  pahoinpitely?  Mistä  erottaa  ja  miten  toimia  jos  epäilet?  
15.30 Se  on  moro!  

Kurssin  hinta  380€,  majoitus  ei  kuulu  kurssimaksuun.  Jokainen  varaa  majoituksensa  itse  
Hotelli  Ilveksestä  Lastenortopedisen  yhdistyksen  huonekiintiöstä  653701.    Huonehinta  
150  €/vrk  sisältäen  aamiaisen.Varaukset  puh.02-4455100  tai  sähköpostitse  Hotelli.  Ilves  s-
posti?  Huonekiintiö  voimassa  19.12.2013  asti,  jonka  jälkeen  se  vapautetaan  muuhun  
myyntiin.Ilmoittautuminen  19.12.2013  mennessä:  Anne  Johansson  puh:  02-3338421,  (nimi  ja  
toimipaikka)  e-mail:  amjohan@utu.fi.  Kurssimaksu  maksetaan  tilille:  Suomen  
Lastenortopedinen  yhdistys,  Nordea  FI36  1345  3000  1006  81
Järjestämme  on  bussikuljetuksen  Hotelli  Ilveksen  ja  Kirurgian  Koulutuskeskukseen  aamulla  
sekä  kurssi-iltapäivinä.  
Ilmoittautuminen  vahvistuu  kurssimaksun  saavuttua  tilille.    
Kurssia  on  haettu  hyväksyttäväksi  erikoistumiskoulutukseen  lastenkirurgialle  ja  ortopedialle  
Turun  Yliopiston  Lääketieteellisestä  tiedekunnasta.  

STAFF  
Mikko  Haara,  HUS  
Ilkka  Helenius,  TYKS  
Eeva  Koskimies,TYKS  
Yrjänä  Nietosvaara,  HUS
Olli  Pajulo,TYKS,    

Reijo  Paukku,  Ortolääkärit  
Anne  Salonen,  TAYS  
Kari  Vanamo,  KYS  

Vesa  Vähäsarja,  Terveystalo
Jarmo  Välipakka,  TAYS,  pj  
Heikki  Österman,  Orton  


