HELSINGIN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA
YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS

OBSTETRINEN ANESTESIOLOGIA

Koulutusohjelman tämänhetkinen, tiedekunnan nimeämä vastuuhenkilö:
Dos Jouni Ahonen
_______________________________

Koulutus tapahtuu anestesiologian tai anestesiologian ja tehohoidon
erikoislääkärikoulutuksen jälkeen.

TAVOITTEET
Yksityiskohtaiset koulutustavoitteet on esitelty lokikirjassa. Obstetrisen anestesian
lisäkoulutusohjelman suoritettuaan anestesiologian tai anestesiologian ja tehohoidon
erikoislääkäri:
1.
2.
3.
4.

on perehtynyt obstetrisen anestesian alalla tarvittavaan teoreettiseen tietoon
on saavuttanut riittävät kliiniset tiedot ja taidot toimiakseen itsenäisesti obstetrisen
anestesian alalla
kykenee toimimaan asiantuntijana oman alansa ja sen reuna-alueiden
erityiskysymyksissä
kykenee erikoisalansa kehittämis- ja opetustyöhön

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
1.

Yleistä

Koulutuksen pituus on kaksi (2) vuotta päätoimista palvelua obstetrisen anestesian
leikkaussalissa. Tästä ajasta vähintään 12 kk suoritetaan yliopistollisen sairaalan
obstetrisen anestesian leikkaussalissa tai koulutuksen vastuuhenkilön hyväksymässä
kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistoklinikassa (yliopistopalvelu). Yliopistopalvelun
lisäksi enintään 12 kk koulutuksesta voi hankkia työskentelemällä koulutuksen
vastuuhenkilön hyväksymässä keskussairaalassa. Osan koulutuksesta (enintään 6 kk) voi
myös korvata työskentelemällä koulutuksen vastuuhenkilön hyväksymässä obstetriseen
anestesiaan kohdistuvassa kokopäivätoimisessa tutkimusprojektissa. Koulutuksen
vastuuhenkilö laatii yksilöllisen koulutussuunnitelman yhdessä koulutettavan kanssa.

2.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

A. Osallistuminen koulutusyksikön järjestämään koulutukseen
- sairaalan anestesiameetingit soveltuvin osin
- yhteismeetingit obstetrikkojen kanssa soveltuvin osin
- iltameetingit soveltuvin osin
B. Osallistuminen kurssimuotoiseen koulutukseen
- koulutettava osallistuu vastuuhenkilön hyväksymiin alaa syventäviin koulutuksiin,
vähimmäismäärä 60 tuntia
Koulutuksen sisältö on esitetty yksityiskohtaisesti lokikirjassa.
3.

Valtakunnallinen kuulustelu

Valtakunnallisen kuulustelun kysymysten laatimisesta ja vastausten arvostelusta vastaavat
kouluttajat niistä yliopistoklinikoista, joissa järjestetään obstetrisen anestesiologian
lisäkoulutusta. Kuulusteluvaatimukset on esitetty lokikirjassa.
KOULUTUSPAIKKA
Koulutuspaikalta edellytetään
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Pätevöitymisohjelmaa, jonka kuvaus tulee olla koulutettavien nähtävillä
Koulutuksen vastuuhenkilöä, joka voi olla erikoistumisalan koulutuksen
vastuuhenkilö tai lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilö, jos tällä on dosentin
pätevyys
Nimettyä koulutuksen järjestämisestä vastaavaa lääkäriä, jolla on obstetrisen
anestesian erityispätevyys tai joka on suorittanut hyväksyttävästi vastaavan
yliopiston lisäkoulutusohjelman, tai on toiminut vähintään 5 vuoden ajan
ylilääkärinä tai osastonylilääkärinä synnytyssairaalassa, jossa hoidetaan
vähintään 3000 synnytystä vuosittain.
Henkilökohtaisen tutorin nimeämistä kullekin koulutettavalle
Riittävää obstetrisen anestesian toimintaa, jotta koulutus voidaan mielekkäästi
suorittaa kahden vuoden kuluessa
Järjestettyä toimipaikan sisäistä koulutusta, jota tulee olla vähintään 10 tuntia
vuodessa

Koulutuspaikkaoikeudet myöntää yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Valtakunnallinen
koulutuksen yhdenmukaisuus taataan perustamalla valtakunnallinen obstetrisen
anestesiologian lisäkoulutuksen suunnittelu- ja kuulustelutoimikunta, jossa on edustaja
kaikista niistä tiedekunnista, joissa obstetrisen anestesiologian lisäkoulutusta annetaan.
SUORITETUN LISÄKOULUTUKSEN HYVÄKSYMINEN
1.

Koulutettava esittää pätevöitymisen edellyttämän materiaalin koulutuksen
vastuuhenkilölle, joka edelleen esittelee asian oppialan professorille tiedekuntaan
vietäväksi
Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

- kuulustelun hyväksyttävä suoritus
- tositteet kurssimuotoisesta koulutuksesta (vähintään 60 tuntia)
- lokikirja, jossa todentuu edellytetty käytännön koulutus
-koulutuspaikan koulutuksen vastuuhenkilön lausunto lisäkoulutusohjelman
suorittamisesta
2.

Tiedekunta tarkistaa edellämainitut asiakirjat

3.

Tiedekunta antaa todistuksen, josta ilmenevät valtakunnallisesti hyväksytyt
lisäkoulutusohjelman vaatimukset ja niiden toteutuminen

LISÄKOULUTUSOHJELMAN TARPEELLISUUDEN ARVIOINTI
Lisäkoulutusohjelman tarve arvioidaan tiedekunnan toimesta viiden (5) vuoden välein.

