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Kehitä osaamistasi!

Saattohoitokoulutus 10 ov
”Saattohoitopotilaan hyvä elämänlaatu muodostuu siitä, että hänestä huolehditaan,
että hän tuntee olonsa turvalliseksi, osallistuu itseään koskeviin hoitoratkaisuihin
sekä kokee säilyttävänsä oman elämäntapansa ja arvonsa ihmisenä. Kuolevan
ihmisen tarpeiden ja toiveiden täyttäminen sekä hänen vakaumuksensa
kunnioittaminen ovat saattohoidon lähtökohtia.” (STM 2010)
Kohderyhmä

Sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattilaiset, jotka
työskentelevät saattohoitopotilaiden ja heidän omaistensa kanssa
koti- tai laitoshoidossa.

Ajankohta

Tammikuu 2018 – Toukokuu 2018. Koulutus koostuu viidestä
kaksipäiväisestä lähijaksosta sekä oppimistehtävistä ja
työssäoppimisesta. Työssäoppiminen tapahtuu opiskelijoiden
omilla työpaikoilla tai koulutuksen aikana sovittavissa
harjoittelupaikoissa.

Tavoite

Antaa saattohoidossa toimiville hoitajille lisävalmiuksia kohdata
ja hoitaa saattohoitopotilasta: Sairauden oireiden hoitaminen,
psykososiaaliset, fyysiset, henkiset, hengelliset, eksistentiaaliset
ja kulttuuriset tarpeet ja toiveet, niiden ymmärtäminen ja
huomioiminen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa, omaisten
tukeminen saattohoidon aikana ja potilaan kuoleman jälkeen.
Opetusohjelmamme pohjautuu STM:n vuonna 2010 antamiin
saattohoitosuosituksiin.

Pääsisällöt

Saattohoidon perusteet ja lähtökohdat, hoitolinjaukset
Erityiskysymykset ja eettiset kysymykset
Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö
Ammatillisuus, työhyvinvointi
Oireenmukainen hoito, surutyö ja -prosessi
Palveluohjaus, oman ammattitaidon kehittäminen

AIKATAULU (perjantaisin klo 12.00–18.00, lauantaisin 8.30–15.00)
1. lähijakso 12.1. – 13.1.2018 (pe-la)
 Koulutuksen aloitus
 Saattohoidon perusteet
 Saattohoidon kehityksestä ja historiasta nykypäivään
 Ihmisarvo, itsemääräämisoikeus
 Hoitosuositukset
 Laitoshoito / kotihoito
2. lähijakso 9.2.-10.2.2018 (pe-la)
 Työntekijän ammatillisuus, työhyvinvointi ja vuorovaikutus
saattohoitoprosessissa
 Suostuminen saattohoitajaksi kasvamiseen
 Ammatillisuus; läheisyyttä ja etäisyyttä, aitoa läsnäoloa
 Työhyvinvoinnin kulmakivet; työyhteisö voimavarana, sitoutuminen
saattohoitoon, työnohjauksen merkitys
 Moniammatillisuus
3. lähijakso 16.3. -17.3.2018 (pe-la)
 Kivun hoito, lääketieteellinen hoito
 Kuolevan hoitaminen ja kohtaaminen
 Hoitotyön näkökulma hyvän oirehoidon toteutuksen ja arvioinnin kannalta
 Kuolevan henkinen tukeminen
 Hengellisyys ja eksistentiaaliset kysymykset saattohoidossa
4. lähijakso 20.4.- 21.4.2018 (pe-la)
 Surutyö, suruprosessi
 Surutyön merkitys ja surun ymmärtäminen
 Lapsen suru
 Ennakoiva surutyö
 Omaisten tukeminen
 Tukimuotoja läheisille
5. lähijakso 3.5.- 4.5.2018 (HUOM! TO - PE, päätösjakso)
 Saattohoitohenkilökunnan voimavarat
 Myötätuntouupumus tunnetyössä
 Näyttöön perustuva saattohoito
 Kuolemaan liittyvät säädökset

Hinta

720 €. Maksu laskutetaan kahdessa erässä keväällä 2018.
Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruutus tapahtuu viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua,
koulutusmaksusta peritään 20 %.

Hakuaika

31.12.2017 mennessä netissä: www.epopisto.fi . Varaudu
lähettämään tutkintotodistuksesi sähköisen haun yhteydessä
pdf-, doc- tai rtf-tiedostona (sosiaali- tai terveydenhuoltoala). Tai
lähetä kopio tutkintotodistuksestasi os. Etelä-Pohjanmaan Opisto,
Satu Koskenmaa, Opistontie 111, 60800 Ilmajoki.
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