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Lasten rakon ja suolen toimintahäiriöiden hoitajien (LaPisKa ry) ensimmäinen koulutuspäivä
järjestetään 17.11.2017 Suomen urologisten hoitajien (Urhot ry) syyskoulutuspäivien yhteydessä
Helsingissä. Koulutuspäivän tavoitteena on luoda yleiskatsaus sekä rakenteellisiin että
toiminnallisiin ongelmiin ja niiden hoitoon. Päätavoitteena näillä kaikilla potilasryhmillä on
elimistön eritystoiminnan turvaaminen ja lapsen selviäminen arjessa ikätasoisesti ja sosiaalisesti
hyväksyttävästi pissa- ja kakka-asioiden kanssa. Lisäksi käsitellään vastaanottokäyntiä lapsipotilaan
näkökulmasta sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotolla tai erilaisissa ohjaustilanteissa.
Iltapäivällä on LaPisKa ry:n sääntömääräinen syyskokous ja toimihenkilöiden valinta.
Keskustelemme yhdessä yhdistyksemme toiminnan tavoitteista, yhteistyötahoista, jäsenistöstä sekä
tulevien koulutuspäivien sisällöstä ja aiheista.
Jos haluat osallistua vain yhdistyksen kokoukseen, ilmoita siitä sähköpostitse yhdistyksen sihteerille
riitta.koppeli@kolumbus.fi.
Keväällä 2018 joukolla ESPU:n. Kaikilla on ainutlaatuinen tilaisuus osallistua kansainväliseen
kongressiin (Helsinki 11–14.4.2018) ja aloitella yhteistyötä ESPU-N kanssa. Samassa yhteydessä
voisimme pitää LaPisKan kevätkokouksen.

Lasten rakon ja suolen toimintahäiriöiden hoitajien koulutuspäivä perjantai 17.11.2017
Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki
Ohjelma Puheenjohtaja Anneli Saarikoski
08.30–08.45 Ilmoittautuminen ja näyttelyyn tutustuminen
08.45–09.00 Päivän avaus, yhdistyksen puheenjohtaja Anneli Saarikoski
09.00–10.00 Katsaus lasten rakenteellisiin ja toiminnallisiin urologisiin sairauksiin, Seppo
Taskinen, lastenkirurgi, urologi/HYKS
10.00–10.45 Lapsen ummetuksen/tuhrimisen hoito, Riitta Koppeli, uroterapeutti, Pikkujätti
10.45–11.00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
11.00–11.30 Lapsi vastaanotolla päähenkilönä, miten puhun noloista asioista? Outi Puoskari,
uroterapeutti, OYS
11.30–12.00 Itsenäinen sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanottotoiminta, Anneli Saarikoski,
uroterapeutti, TtM, HYKS
12.00–13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.00–13.10 Wellspect HelthCaren puheenvuoro, Minna Anttila
13.10–13.20 Coloplastin puheenvuoro, Anna Kilpeläinen
13.20–13.45 Yliopistosairaaloiden puheenvuorot (HYKS, KYS, OYS, TYKS, TAYS)
13.45–15.00 LaPisKa ry:n sääntömääräinen syyskokous, toimihenkilöiden valinta, toiminnan
suunnittelua
Kokouskahvit tarjoaa Wellspect HelthCare
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Sitovat ilmoittautumiset 20.10.2017 mennessä sähköpostitse: koulutus@urologisethoitajat.fi
Ilmoittautumisviestiin tulee merkitä: nimi, työpaikka, sähköpostiosoite sekä osallistumispäivät.
Lisäksi tulee mainita mahdollinen erikoisruokavalio. Osallistuessasi myös Urhojen ohjelmaan,
ilmoita oletko yhdistyksen jäsen. Mikäli osallistut pelkästään perjantain LaPisKa:n ohjelmaan,
muista mainita siitä erikseen.



Ainoastaan LaPisKa:n ohjelma (pe) 180€ Hinta sisältää luennot, lounaat ja kahvit.
Urhojen ohjelma to 16.11. ja Urhojen tai LaPisKan ohjelma pe 17.11. Koulutuspäivien
hinta: Urhojen jäsen: 180€/ 1 pv ja 250 €/ 2 pv. Ei – jäsen: 280€ /1 pv ja 350€ / 2pv

Osallistumismaksu tulee maksaa sähköpostiin toimitetulla henkilökohtaisella laskulla eräpäivään
mennessä. Osallistumismaksua ei palauteta. Huomio! Yhdistys ei laskuta suoraan työnantajaa vaan
laskutuksesta huolehtii osallistuja.
Hotellikiintiö Scandic Paasi varaustunnuksella SUH161117 voimassa 2.11.2017 saakka
varaustilanteen mukaan. Huonehinnat / yö: 1-hengen huone 131€, 2-hengen huone 151€.
Osallistujat varaavat itse majoituksen. Scandic Paasi, Paasivuorenkatu 5, 00530 Helsinki, puh. (09)
231 1700 tai 010 808 002 tai email: paasi@scandichotels.com.
Yhdistys pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin.
Lämpimästi tervetuloa

