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Koulutusohjelman pituus
Kaksi vuotta, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkärikoulutuksen jälkeen
Koulutuksen tavoitteet
Gynekologisen onkologin koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää koulutettava alan diagnostiikkaan,
leikkauksiin sekä solunsalpaaja- ja sädehoitoihin. Koulutuksen päätyttyä koulutettavalla tulee olla valmiudet
itsenäiseen päätöksen tekoon ja työskentelyyn. Sen lisäksi koulutettavaa ohjataan tutustumaan ja
perehtymään alan tieteelliseen kirjallisuuteen ja tutkimustyöhön sekä mahdollisuuksien mukaan suorittamaan
sitä
Koulutuksen edistymistä seurataan koulutussuunnitelman ja yhteisten keskustelujen avulla.
Koulutuksen rakenne ja sisältö
1. Yleistä
Koulutukseen kuuluu kaksi (2) vuotta palvelua Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautien klinikan
naistentautien syöpäosastolla ja – poliklinikalla. Tästä ajasta kaksi (2) kuukautta sijoituksena on syöpätautien
klinikka (mieluiten sen sädehoito-osasto): kyseisen jakson tarkoituksena on perehtyä ulkoisen sädehoidon
suunnitteluun ja toteutukseen.
2. Erityiskoulutus
A Leikkaushoito
-

ulkosynnytinsyövän säästävä ja radikaali leikkaus
emätinsyövän leikkaus
kohdunkaulan syövän säästävä leikkaus ja radikaali leikkaus Wertheimin mukaan
kohdunrungon syövän leikkaus, pelvinen imusolmukkeiden poisto, laparoskooppiset tekniikat
munanjohdin- ja munasarjasyövän radikaali leikkaus: pelvinen ja para-aortaalinen imusolmukkeiden
poisto, vatsanpaidan poisto, maksimaalinen sytoreduktio

B Solunsalpaajahoito
-

solunsalpaajahoidon vaikutusmekanismit, indikaatiot ja vasteen seuranta
solunsalpaajahoitojen valinta eri syövissä
neoadjuvantti- , liitännäis-, levinneen taudin ja palliatiivinen hoito
hormonaaliset ja muut vaihtoehdot

C Sädehoito
-

sädehoidon vaikutumismekanismit
sädehoitotyöskentelyn säännöt; hoitohenkilökunta ja potilaat
brakyterapioiden vaikutusmekanismit, indikaatiot ja toteutus
ulkoisen sädehoidon indikaatiot, suunnittelu ja toteutus
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D Viikoittainen työskentely
-

leikkaukset kahtena (2) päivänä
osastotyöskentely viitenä (5) päivänä
polikliininen vastaanotto (uudet, leikattavat ja uusiutuneen taudin potilaat) kahtena (2) päivänä
premalignien muutosten (ulkosynnyttimet, emätin ja kohdunkaula) diagnostiikka ja hoidot; kahden (2)
kuukauden jaksossa kahtena (2) päivänä

3. Meeting-ohjelma, kurssimuotoinen ja kongressikoulutus
A Meetingit
Koulutettava osallistuu klinikan koulutustilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan ja viikoittain
patologimeetingiin (perjantait, yksi tunti)
B Kurssimuotoinen koulutus
Koulutettava osallistuu vastuuhenkilön hyväksymiin alaa syventäviin koulutuksiin. Vähimmäismäärä
kolmekymmentä (30) tuntia.
C Kongressikoulutus
Koulutettava osallistuu (soveltuvin osin) vähintään neljään (4) seuraavista kongresseista
-

NSGO = Nordic Society of Gynecologic Oncology
ESGO = European Society of Gynecologic Oncology
IGCS = International Gynecologic Cancer Society
ESCO = European Society of Clinical Oncology
ASCO = American Society of Clinical Oncology
SGY = Suomen Gynekologiyhdistys
GKS = Gynekologisen Kirurgian Seura
SKY = Suomen Kolposkopiayhdistys

4. Valtakunnallinen kuulustelu
Katso kirjallisuus erillisestä listasta.
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