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koulutuspisteet: Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden
teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: Infektiosairaudet, Korva,nenä- ja kurkkutaudit, Lastentaudit ja Yleislääketiede 11 tuntia.

Torstai 6.2.2013
9.15

Ilmoittautuminen, näyttelyyn tutustuminen ja kahvi

10.00

Koulutuspäivien avaus, puheenjohtajat prof. Reidar Grenman (knk) ja dos. Anu Kantele
(infektiotaudit)

Miten ehkäistä infektioita? pj prof. Markus Rautiainen (knk TAYS)
Tavoite: Oppia, miten tietyt keskeiset kansallisen rokotusohjelman rokotteet ehkäisevät knk-alan
infektioita ja onko näyttöä antibioottiprofylaksian hyödyllisyydestä yleisesti, infektiokierteisen lapsen
hoidossa sekä knk-alan leikkauksissa.
Knk-lääkäri ja rokotteet
10.10

HPV prof. Stina Syrjänen TY

10.30

Influenssa, pneumokokki ja meningokokki. LT, lasten infektiolääkäri Tea Nieminen,
HYKS

Antibioottiprofylaksi
10.50

Onko antibioottiprofylaksia tarpeellista? LT, infektiolääkäri Harri Marttila, TYKS

11.10

Milloin ja millainen antibioottiprofylaksi infektiokierteiselle lapselle? prof., lasten
infektiolääkäri Harri Saxen HYKS

11. 25

Infektioprofylaksia knk-leikkauksissa – näyttöön perustuvaa käytäntöäkö?
Paneelikeskustelu knk-erikoislääkärit dos. Maija Hytönen, dos. Ilpo Kinnunen ja prof.
Heikki Löppönen

12.00

Lounas ja tutustuminen näyttelyyn (posterit luentosalin takaosassa)

Infektioita meiltä ja muualta LT Ulla Lantto (knk OYS)
Tavoite: Saada käsitys maahanmuuttajien ja matkailijoiden knk-lääkärin kannalta tärkeimmistä
infektioista. Session toisessa osassa opitaan, mitä uutta tiedetään suun ja nielun alueen sieni- ja
bakteeri-infektioista.
13.00

Maahanmuuttajien ja matkailijoiden infektiot – mitä knk-lääkärin tulisi tietää? LT,
infektiolääkäri Heli Siikamäki

Suusta ja muusta

13.30

Hiiva ja muut sienet knk-alueella, LT, HLL, kl. mikrobiologian erikoislääkäri Hannamari
Välimaa

13.50

Ikävät tuliaiset - bakteerien aiheuttamat sukupuolitaudit suussa ja nielussa, LT, iho- ja
sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back

14.10

Keskustelu

14.20

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

Borrelia, TBC, HIV ja HPV – tietojen päivitys pj dos. Ilpo Kinnunen (knk TYKS)
Tavoite: Knk-lääkäreillä on perustiedot sessiossa käsiteltävistä infektioista, mutta tavoitteena on
päivittää ne ja saada lisäksi knk-asiantuntijan perusteltu kannanotto näiden infektioiden kliinisestä
merkityksestä knk-erikoisalalla.
14.45

Borrelia revisited, dos., infektiolääkäri Jarmo Oksi TYKS, knk-kommentti LT Mervi Ka
nerva

15.15

TBC ja atyyppiset mykobakteerit, dos., infektiolääkäri Asko Järvinen HYKS, knkkommentti LT Johanna Nokso-Koivisto

15.40

HIV:n knk-ilmentymät – milloin knk-lääkärin tulisi epäillä HIV-infektiota? LT, infektiolääkäri
Pia Kivelä HYKS

16.00

Keskustelu

16.15-17.00 Yleisöluento: Aiheuttavatko papilloomavirukset pään ja kaulan syöpiä? LT, knkerikoislääkäri Taru Ilmarinen HYKS

Iltajuhla klo 19.00- Paasitornin ravintola

Perjantai 7.2.2013

Koulutuksen kuulumisia pj dos. Erna Kentala (knk HYKS)
Tavoite: Erikoislääkärikoulutusta uudistetaan. Nuorten kollegojen kokemukset erikoistumisesta ja
näkemykset urakehityksestä ovat tärkeitä knk-erikoisalan tulevaisuuden kannalta. Sessiossa saadaan
tietoa näistä asioista HY:n opetusdekaanin näkökulmasta sekä HY:ssa tehdyn tutkimuksen kautta.
9.00

Koulutus kohdallaan – mitä uutta erikoistumiskoulutuksesta? Korva-, nenä ja
kurkkutautiopin professori, opetusdekaani Anne Pitkäranta HYKS ja HY

9.20

Nuorten knk-kollegojen uratoiveita ja ajatuksia, haastattelututkimuksen tulokset, pro
gradu- työntekijä Annika Wickman HY

9.40

Keskustelu

9.50

Kahvi ja tutustuminen näyttelyyn

Potilasturvallisuus on pop pj dos. L-M Aaltonen (knk HYKS)
Tavoite: Turvallinen hoito on vaikuttavaa ja se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Sessiossa
opitaan, millaisia tavallisimmat knk-potilasvahingot ovat ja miten niitä pyritään ehkäisemään sekä
tarkastellaan potilasturvallisuutta koulutuspäivien kliinisen teeman, infektioiden näkökulmasta.
10.20

Turhake vai turvaverkko – estääkö kirurginen tarkistuslista knk-potilasvahinkoja
Suomessa? dos. knk-erikoslääkäri Karin Blomgren HYKS

10.40

Sattuu sitä muillekin – knk-alan potilasvahingot ja niiden ehkäisy maailmalla, knkerikoislääkäri, verisuonikirurgi Päivi Helmiö, TYKS

11. 00

Vaihtelua valtakunnassa - tavalliset knk-toimenpiteet Suomessa, dos. knkklinikkaylilääkäri Heikki Rihkanen HYKS

11.20

Infektioturvallisuus – puhtaat kädet ja muuta merkittävää, LT, infektiolääkäri Veli-Jukka
Anttila HYKS

11.40

Vastaanoton välineet – infektioriski potilaille? hygieniahoitaja Marja Hämäläinen HUS

12.00

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n ja
Suomen Lääkäriliiton korva-, nenä- ja kurkkutautilääkärien alaosaston kokoukset

13.00

Lounas ja tutustuminen näyttelyyn

Vahvat vastukset pj prof. Anne Pitkäranta (knk HYKS)
Tavoite: Oppia hallitsemaan vaikeahoitoisia infektioita. Infektiolääkärin lisäksi knk-asiantuntija
kommentoi näyttöön perustuen Lemierren taudin ja pseudomonasinfektioden hoitoa erikoisalansa
näkökulmasta. Kotiin viemisiksi päivitetään tavallisten knk-infektioiden aiheuttajien resistenssitilanne ja
sen mukainen antibioottihoitosuositus.
14.00

Immunosupressoidun infektiot, dos., infektiolääkäri Jaana Syrjänen TAYS

14.20

Lemierren tauti, LT, infektiolääkäri Lasse Lönnqvist HYKS, knk-kommentti prof. Antti
Mäkitie HYKS

14.40

Pseudomonas knk-alueella: koska hoidan ja miten? LT, infektiolääkäri Veli-Jukka Antti
la, knk-kommentti dos. Jussi Jero

15.00

MRSA-kantaja – seurataanko? hoidetaanko? LT, infektiolääkäri Reetta Huttunen TAYS

15.20

Tietoisku: otiitti-, sinuiitti ja tonsilliittipatogeenit: resistenssitilanne ja ab-hoitosuositus
kliinisen mikrobiologian prof. Martti Vaara HUSLAB

15.35-15.45 Keskustelu ja tilaisuuden päätös

