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Yleistä:
Koulutuksen toteuttamisesta vastaavat lääketieteellisten tiedekuntien korva-, nenä- ja
kurkkutautien erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt (professorit) yhdessä ko.
lisäkoulutusohjelman kouluttajaksi ja kuulustelijaksi kussakin yliopistossa nimetyn erikoislääkärin
kanssa. Lisäkoulutusohjelmaan ottamisen edellytyksenä ovat koulutusohjelman vastuuhenkilön ja
kouluttajan (kuulustelija) toteamat yleiset perusteet lisäkoulutuksen tarpeelle sekä koulutettavan
suorittama korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin tutkinto. Koulutus on suunniteltava
etukäteen niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja sen toteutumisen seurantaan ja
raportointiin on syytä kiinnittää huomiota. Koulutukseen liittyy valtakunnallisesti yhdenmukainen
kuulustelu. Tätä varten koulutusohjelmaa kansallisesti koordinoiva vastuuhenkilö voi nimetä
kouluttajista koostuvan erillisen kuulustelutoimikunnan. Todistuksen suoritetusta
lisäkoulutuksesta antavat ko. yliopistossa ohjelman vastuuhenkilö ja tiedekunta yhdessä.
Lisäkoulutuksen suorittanut ei voi saada erillistä ammatin harjoittamisoikeutta ko.
lisäkoulutusohjelman alalle.
Tavoitteet:
Pään ja kaulan kirurgian lisäkoulutusohjelman suorittanut korva-, nenä- ja kurkkutautien
erikoislääkäri
• Hallitsee pään ja kaulan kasvainten ennaltaehkäisyn periaatteet ja varhaisdiagnostiikan.
• Hallitsee pään ja kaulan kasvaimien toteamiseen ja hoidon suunnitteluun vaadittavat
diagnostiset menetelmät.
• Pystyy laatimaan pään ja kaulan kasvainten hoito- ja kuntoutussuunnitelman sekä toimimaan
hoidon suunnitteluryhmän johtajana.
• Hallitsee pään ja kaulan kasvainten kirurgiset hoitotoimenpiteet
• Pystyy toimimaan erityisasiantuntijana alaa sivuavissa työryhmissä sekä osallistumaan pään ja
kaulan kirurgisten menetelmien ja hoitotoimenpiteiden kehittämiseen ja suunnitteluun.
• Pystyy arvioimaan pään ja kaulan kasvainten hoito- ja kuntoutustuloksia tieteellisin
menetelmin.
• Hallitsee pään ja kaulan traumatologian diagnostiikan ja hoidon tarvittaessa yhteistyönä
muiden erikoisalojen kanssa.
Koulutuspaikat:
Koulutuspaikaksi hyväksytään yliopistollisen keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien
klinikka, jossa koulutuksen vastuuhenkilön nimeämänä kouluttajana toimii dosentin pätevyyden
omaava pään ja kaulan alueen kirurgiaan perehtynyt korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri.
Osa koulutuksesta voidaan suorittaa yksilöllisen koulutussopimuksen mukaisesti leukakirurgian,
plastiikkakirurgian tai syöpätautien yksikössä, jossa tulee olla koulutuksen vastuuhenkilön
nimeämä kouluttaja.
Koulutuksen rakenne:
Käytännön palvelut

Vähintään 2 vuotta erikoislääkärikoulutuksen jälkeistä, kokopäivästä palvelua yliopistollisen
keskussairaalan korva- nenä- ja kurkkutautien klinikassa. Tästä 6 kk voidaan korvata palvelulla
muussa yllämainitussa koulutuspaikassa.
Toimipaikkakoulutus:
• Pään ja kaulan alueen kasvainten hoidonsuunnittelukokoukset
• Yliopistollisen sairaalan alaan liittyvät toimipaikkakoulutustilaisuudet
• Työryhmäneuvottelut ja konsultaationeuvottelut
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus:
Teoreettista kurssimuotoista koulutusta tulee olla vähintään 60 tuntia. Tällaiseksi hyväksytään
koulutustilaisuudet, joiden järjestäjinä toimivat esimerkiksi:
• Scandinavian Society for Head and Neck Oncology
• European Society for Head and Neck Oncology
• American Head and Neck Society
• Suomen Otolaryngologiyhdistys ry. - Finlands Otolaryngologförening r.f.
Koulutuksen vastuuhenkilö voi harkintansa ja koulutettavan henkilökohtaiseen
opintosuunnitelmaan perustuen hyväksyä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi myös
kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen ja yhteisöjen järjestämiä alaan liittyviä
koulutustilaisuuksia.
Pään ja kaulan alueen kirurgian lokikirja on laadittu eurooppalaisena yhteistyönä UEMS:n korva-,
nenä- ja kurkkutautisektion toimesta (http://orluems.com). Lisäkoulutusohjelman suorittavan
tulee koulutuksen loppuvaiheessa esittää kouluttajalle ja koulutuksen vastuuhenkilölle
asianmukaisesti täytetty lokikirja ennen loppukuulusteluun osallistumista. 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.
Kuulustelu:
Valtakunnallisessa kuulustelussa vaaditaan pään ja kaulan kirurgiaan liittyvät tiedot seuraavien
oppikirjojen viimeisestä painoksesta sekä seuraavien aikakausilehtien kahdesta viimeisestä ja
kuluvan vuoden vuosikerroista.

Valtakunnallinen kuulustelu:
Oppikirjat:
1. Thawley SE, Panje WR, Batsakis JG, Lindberg RD. Comprehensive management of Head and
Neck Tumors, Second Ed WB Saunders Company, Philadelphia, 1999 (ISBN: 0-7216-5582-3).
tai
Rhys Evans P, Montgomery P, Gullane P. Principles and practice of Head and Neck Oncology,
Martin Duniz of Taylor & Francis Group, London 2003 (ISBN 1-89906-606-3 (h/b)).
tai
Shah J, Patel , Snehal G.; Head & Neck Surgery and Oncology, Elsevier Science Health Science div.
2003 (ISBN 0-7234-3223-6).
2. Gnepp D. Diagnostic Surgical Pathology of the Head and Neck, Elsevier Health Science 2009
(ISBN -13: 9781416025894).
3. Jackson I T: Local Flaps in Head and Neck Reconstruction Quality Medical Publishing Inc 2002.
(ISBN 1-57626-163-8.).
4. Urken ML, Cheney ML, Sullivan MJ, Biller HF. Atlas of Regional and Free Flaps for Head and Neck
Reconstruction. Raven Press 1995 (ISBN 0-7817-0197-X)
5. Booth PW, Eppley BL, Schmelzeisen R: Maxillofacial trauma and esthetic facial reconstruction.
Springer Berlin 2003. (ISBN 0-443-071241)
Lehdet: (kaksi viimeistä vuosikertaa sekä kuluva vuosi, aihepiiriin kuuluvat artikkelit)
1. Head & Neck
2. Plastic and Reconstructive Surgery
3. The Laryngoscope
4. Otolaryngology - Head and Neck Surgery
5. JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery
6. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck
7. Oral Oncology

