Päivitetty 24.6.2009
OTOLOGIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA
Vastuuhenkilö: Anne Pitkäranta
Kuulustelija: Jussi Jero
Yleistä:
Koulutuksesta toteuttamisesta vastaavat lääketieteellisten tiedekuntien korva-, nenä- ja kurkkutautien
erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt.
Lisäkoulutusohjelmaan ottamisen edellytyksenä ovat koulutusohjelman vastuuhenkilön toteamat yleiset
perusteet otologian lisäkoulutuksen tarpeelle sekä koulutettavan suorittama knk-erikoislääkärin tutkinto. Koulutukseen liittyy valtakunnallinen kuulustelu. Tätä varten vastuuhenkilöt voivat yhdessä nimetä
erillisen kuulustelutoimikunnan. Todistuksen suoritetusta lisäkoulutuksesta antavat ohjelman vastuuhenkilö ja tiedekunta yhdessä. Lisäkoulutuksen suorittanut ei voi saada erillistä ammatin harjoittamisoikeutta otologian alalle.
Tavoitteet
Otologia lisäkoulutushjelman suorittanut erikoislääkäri
 Ymmärtää perusteellisesti korvan ja kallonpohjan anatomian ja fysiologian
 Hallitsee korvasairauksien, kuulovammojen ja kallonpohjan sairauksien diagnostiset menetelmät
 Pystyy hoitamaan kyseisiä sairauksia sekä konservatiivisesti että kirurgisesti
 Suoriutuu itsenäisesti yliopistosairaala tasoisesta korvakirurgiasta ja on perehtynyt kallonpohjaja otoneurokirurgiaan
 Tuntee kuulon kuntoutuksen kirurgiset hoitomahdollisuudet indikaatioineen (mukaan lukien koklea- ja aivorunkoimplantaatio)
 Ymmärtää korvaperäisen huimauksen hoidon perusteet
 Pystyy arvioimaan hoitotuloksia tieteellisin menetelmin ja näyttöön perustuen
 Pystyy osallistumaan erityisosaamisalueensa kehittämiseen ja suunnitteluun
Koulutuspaikat
Koulutuspaikkana hyväksytään yliopistollisen keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka.
Koulutuksen vastuuhenkilön nimeämän kuulustelijan tulee olla dosentin pätevyyden omaava erikoislääkäri, jonka vastuualueena klinikassa on korvakirurgia ja kallonpohjakirurgia.
Koulutuksen rakenne ja sisältö
Käytännön palvelut:
 Vähintään 2 vuotta erikoislääkärikoulutuksen jälkeistä, kokopäivätoimista palvelua yliopistosairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa niin, että toimenkuvassa keskitytään korvasairauksiin, korvakirurgiaan ja otoneurokirurgiaan.
Toimipaikkakoulutus
 Erikoisalan tieteelliset jatkokoulutustilaisuudet ja seminaarisarjat
 Konsultaationeuvottelut muiden erikoisalojen (audiologia, neurokirurgia) kanssa
 Yliopstosairaalan alaan liittyvät toimipaikkakoulutustilaisuudet.
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus:
Teoreettista kurssimuotoista koulutusta tulee olla vähintään 60 tuntia. Tällaisiksi hyväksytään koulutustilaisuudet, joita järjestää esim.
 Suomen Otolaryngologiyhdistys r.y.
 Suomen Korvakirurgiyhdistys r.y.
 European Academy of Otology and Neuro-otology
 American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
Koulutuksen vastuuhenkilö voi harkintansa mukaan hyväksyä myös muita yliopistojen, kotimaisten tai
kansainvälisten yhdistysten järjestämiä korva-, nenä- ja kurkkutautiopin alaan liittyviä koulutustilaisuuksia.
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Loppukuulusteluun voi osallistua kun vaadittavat koulutukset on hyväksyttävästi suoritettu. Ilmoittautuminen tapahtuu vähintään kuukautta ennen tenttipäivää kunkin koulutuksen vastuuhenkilön / koulutusyksikön klinikan sihteerille. Tentin suorittamisaika ja – paikka on sama kuin korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin valtakunnallisella tentillä. Hyväksymisraja on 20/36 pistettä.
Valtakunnallinen kuulustelu
Oppikirjat:
 Brackmann D, Shelton C, Arriaga M. Otologic Surgery (Mosby)
 Tos M. Manual of middle ear surgery vol I-IV (Thieme Verlag)
 Fisch U. Tympanoplasty, Mastoidectomy and Stapes Surgery (Thieme Verlag)
 Jackler R, Brackmann D. Neurotology (Mosby)
 Jackler R. Tumors of the Ear and Temporal Bone (Lippingcott Williams et Wilkins)
Lehdet: (kaksi viimeistä vuosikertaa sekä kuluva vuosi, aihepiiriin kuuluvat artikkelit)
 Otology & Neurotology
 Acta Otolaryngologica
 Laryngoscope
 The Journal of Laryngology and Otology
 Clinical Otolaryngology
 International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

