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YLEISTÄ
Koulutusohjelma on tarkoitettu kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ja radiologian
erikoislääkäreille. Kummankin erikoisalan vastuuhenkilöt vastaavat oman erikoisalansa
koulutuksesta, mutta käytännön koulutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä.
TAVOITTEET
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettava syvällisesti käytössä oleviin diagnostisiin
molekyylikuvantamisen menetelmiin ja niitä tukeviin rakenteellisiin kuvantamismenetelmiin niin
että koulutettava kykenee itsenäisesti suorittamaan ja tulkitsemaan PET/CT ja muut
fuusiokuvantamistutkimukset. Koulutettavalla tulee olla valmiudet myös kehittää molekyyli- ja
fuusiokuvaustoimintaa ja osallistua kuvauslaite- ja radiolääkevalintoihin.
Koulutusohjelman suorittanut hallitsee
- normaalianatomian ja -fysiologian
- erityisesti onkologisten, neurologisten, kardiologisten, endokrinologisten ja infektiosairauksien
olennaisimmat piirteet
- SPET-, PET-, CT-, MK- ja natiivitutkimusten menetelmät (mukaan lukien fysikaaliset ja
biokemialliset perusteet, virhelähteet sekä menetelmien käyttö)
- tutkimusten tarpeen arvioinnin, käytännön tekemisen, jälkikäsittelyn ja tulkinnan
- uusien kuvantamismenetelmien jatkuvasti kehittyvien sovellutusten käytäntöön soveltamisen
- tutkimusten laadunvarmistuksen
KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
Lisäkoulutuksen kesto on kaksi vuotta ja se tapahtuu HUS-Röntgenissä ja HUSLABin
isotooppilaboratoriossa kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tai radiologian
erikoislääkäritutkinnon jälkeen. Myös muut yliopistosairaalat, joissa on vastaavanlainen
koulutusohjelma, hyväksytään koulutuspaikoiksi. Koulutusohjelman vastuuhenkilöt voivat
hyväksyä myös muualla kotimaassa tai ulkomailla suoritettua koulutusta korkeintaan kuusi
kuukautta. Vastuuhenkilöt nimeävät käytännön vastaavat kouluttajat, joiden tulee olla ko.
tutkimuksiin syvällisesti perehtyneitä erikoislääkäreitä. Koulutettavan kanssa tehdään
henkilökohtainen koulutussopimus ja koulutussuunnitelma. Oppimisvaatimukset on jaettu
kolmeen tasoon: A) kykenee itsenäisesti tekemään ja tulkitsemaan, B) tuntee hyvin ja hallitsee,
C) osaa teoriassa.
Käytännön koulutus
Kahden vuoden käytännön koulutuksesta yksi vuosi koostuu palvelusta HUS-röntgenissä ja
yksi vuosi HUSLABin isotooppilaboratoriossa. Tehtävänkuva isotooppilaboratossa sisältää
PET/CT–tutkimuksia sekä muita isotooppitutkimuksia ja HUS-Röntgenissä CT-, MK- ja
natiivitutkimuksia. Koulutukseen kuuluu myös osallistuminen meetingtoimintaan. Koulutuksen
eri osien suoritusjärjestys sovitaan vastuuhenkilöiden kanssa.
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Teoreettinen koulutus
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen laajuus on vähintään 60 tuntia. Se voi koostua
alueellisesta, valtakunnallisesta tai kansainvälisestä koulutuksesta, jossa käsitellään molekyylija fuusiokuvantamista ja niihin liittyviä kuvantamismenetelmiä. Koulutus läheisiltä kliinisiltä
erikoisaloilta (syöpätaudit ja sädehoito, neurologia, kardiologia jne.) hyväksytään soveltuvin
osin.
KUULUSTELU
Kirjallinen kuulustelu suoritetaan viimeisen koulutusvuoden aikana valtakunnallisen
erikoislääkärikuulustelun yhteydessä. Kuulusteluun voi kuulua myös kuvakysymyksiä.
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1. American Journal of Neuroradiology
2. American Journal of Roentgenology
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Taso A: Kykenee itsenäisesti tekemään ja tulkitsemaan
- PET-CT- ja muut fuusiokuvantamistutkimukset
- tietokonetomografiatutkimukset

Taso B: Tuntee hyvin ja hallitsee
- lasten kuvantamisen erityispiirteet em. tutkimuksiin liittyen
- muut isotooppitutkimukset
- magneettikuvaukset

Taso C: Osaa teoriassa
- MR- spektroskopia
- isotooppihoidot
- kuvantamisohjatut toimenpiteet

