Ensihoitolääketieteen lisäkoulutusohjelma Helsingin yliopistossa
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Pohjaerikoisalat: anestesiologia, anestesiologia ja tehohoito sekä akuuttilääketiede
Koulutusohjelman tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on, että anestesiologian, anestesiologian ja tehohoidon tai
akuuttilääketieteen erikoislääkäri ensihoitolääketieteen lisäkoulutusohjelman
suoritettuaan
1. on perehtynyt ensihoidon alalla tarvittavaan teoreettiseen tietoon
2. on saanut riittävät kliiniset tiedot ja taidot toimiakseen itsenäisenä
ensihoitolääkärinä sairaalan ulkopuolisessa toimintaympäristössä
3. kykenee toimimaan asiantuntijana oman alansa ja reuna-alueiden
erityiskysymyksissä
4. on saanut riittävät tiedot ensihoidossa käytetystä lääketieteellisestä ja muusta
tarpeellisesta teknologiasta
5. kykenee ensihoitolääketieteen ja ensihoitopalvelun moniammatilliseen
kehittämis- ja opetustyöhön
6. on saanut riittävät tiedot ensihoitopalvelun suunnittelusta toiminnasta ja
johtamisesta ml. suuronnettomuusvalmius
7. on perehtynyt ensihoitoon liittyviin eettisiin kysymyksiin
8. on perehtynyt ensihoitolääketieteen tutkimustyön erityispiirteisiin

Koulutettava ja ohjaaja tekevät koulutettavakohtaisen henkilökohtaisen
opintosuunnitelman yllä olevien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Käytännön koulutus
1. Vaatimuksena on kahden vuoden päätoiminen palvelu ensihoidon yksikössä.
Tästä vähintään vuosi tulee suorittaa yliopistosairaalan ensihoidon yksikössä,
jossa kouluttajalla tulee olla dosentin pätevyys ja ensihoitolääketieteen
erityispätevyys tai lisäkoulutus suoritettuna.
Keskussairaalatasoisessa ensihoidon yksikössä suoritettavaa ensihoitopalvelua
voidaan hyväksyä yksi vuosi, mikäli palvelu on suoritettu päätoimisena yksikössä,
jossa kouluttajalla on ensihoitolääketieteen erikoispätevyys tai lisäkoulutus
suoritettuna.
Enintään vuoden palveluksi voidaan hyväksyä myös ulkomaisessa ensihoitoorganisaatiossa suoritettu päätoiminen palvelu.
2. Koulutettava voi aloittaa lisäkoulutusohjelman erikoislääkärin oikeudet saatuaan
3. Yksittäisen koulutuksen hyväksyttävän jakson pituuden tulee olla vähintään yksi
kuukausi.
4. Käytännön koulutuksen tulee sisältää sekä kliinistä että teoreettista
toimipaikkakoulutusta.

Koulutuksen tulee muodostaa suurimman osan ensihoidon osa-alueista kattava
kokonaisuus. Suositeltavaa olisi, että koulutettava saisi kokemusta sekä
lääkärimaayksikkö- ja lääkärihelikopteritoiminnasta. Mikäli lääkäri toimii vain joko
maa- tai helikopteriyksikössä, tulee koulutusjaksoon sisältyä tutustuminen toisen
yksikkötyypin toimintaan.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus
Teoreettista kurssimuotoista koulutusta sisältyy ohjelmaan 60 tuntia. Opetus voi olla
alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä koulutusta, joissa käsitellään
ensihoitolääketiedettä. Pääsääntöisesti kotimainen teoreettinen kurssimuotoinen
koulutus tulee toteuttaa valtakunnallisesti tiedekuntien hyväksymässä ja
yliopistosairaaloiden ensihoidon yksiköiden järjestämässä moduulirakenteisessa
koulutusjärjestelmässä, joiden teemat ovat seuraavat
1.
2.
3.
4.
5.

Ensihoitopalvelun toiminta, ensihoidon perustaidot
Ensihoidon päätöksenteko, diagnostiset apuvälineet ja ryhmätyöskentely
Hätäkeskus, erityistilanteissa toimiminen, taktiikka, viranomaisyhteistyö
Tehohoitolääketieteen ja ensihoitolääketieteen yhteiset teemat
Toimiminen poikkeavissa olosuhteissa: suuronnettomuus ja katastrofivalmius,
CBRNE sekä poikkeusolot

Yliopistosairaalat sopivat keskenään moduulien järjestämisvastuusta.
Osallistuminen oman klinikan ensihoitoaiheisiin meetingeihin.
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