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HELSINGIN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN ANTAMA LISÄKOULUTUS

THORAXRADIOLOGIA/RADIOLOGIA

Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dos Nina Lundbom, HY

Tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on laaja tietämys thoraxin alueen sairauksista ja niiden
kuvantamisesta siten, että koulutuksen läpikäynyt pystyy soveltamaan sitä käytännön
diagnostisessa työssä käyttäen eri kuvantamismenetelmiä. Koulutusohjelman suorittanut hallitsee
seuraavat asiat:
- thoraxin alueen normaali anatomia, kehitys, normaalivariaatiot ja perusfysiologia
- thoraxin alueen sairauksien oleellisimmat piirteet
- perehtyminen sydämen noninvasiiviseen kuvantamiseen soveltuvin osin
- eri kuvantamismenetelmien: natiivikuvaus, ultraääni, läpivalaisu, TT, MK ja PET-TT käyttö thoraxin
alueen diagnostiikassa, mukaan lukien tutkimusten indikaatiot, tutkimusten suunnitteleminen ja
suorittaminen sekä kuvien tulkinta
- thoraxin alueen keskeisimpien kuvantaohjattujen toimenpiteiden tekeminen ja niiden indikaatiot
- tietämys kyseisellä alalla toimivien hoitavien lääkäreiden työstä siten, että pystyy viestittämään
tarvittavat tiedot kliinisille kollegoille
- laadunvalvonta ja keskeiset laadunparantamistoimenpiteet alallaan
- tuntee alan tutkimustyön painopisteet, tutkimustyössä käytetyt menetelmät ja osaa soveltaa niitä
tarvittaessa omassa työssään.

Koulutusohjelman rakenne

Koulutettavan tulee olla radiologian erikoislääkäri. Koulutukseen liittyvä työharjoittelu kestää kaksi
vuotta. Edellä mainittu työpalvelu on toivottavaa suorittaa yhtenäisenä jaksona. Koulutuksesta
pääosa tulee suorittaa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tehtävissä, joissa pääasiallinen työ on
thoraxradiologiaa. HYKSin lisäksi hyväksytään palvelu, joka on suoritettu muissa
yliopistosairaaloissa vastaavissa koulutusohjelmissa. Lisäksi kuusi kuukautta voidaan hyödyntää
muista yliopisto- ja keskussairaaloista edellyttäen, että koulutusohjelman vastuuhenkilö on
hyväksynyt kyseisten sairaaloiden koulutussuunnitelman. Kyseisissä koulutuspaikoissa tulee olla
ultraääni-, tietokonetomografia- ja magneettikuvauslaite.

Jokaiselle koulutettavalle tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmaan
kirjataan harjoitteluun liittyvät koulutuspaikat, ohjauksen toteuttamistapa ja muut
toimipaikkakoulutukseen liittyvät asiat. Koulutussuunnitelman hyväksyy koulutusohjelman
vastuuhenkilö.

Teoreettinen koulutus ja tieteellinen työ

Teoreettisen koulutuksen määrä on kuusikymmentä tuntia. Tästä puolet voidaan suorittaa
koulutuspaikan omissa meeting-ohjelmissa, jotka liittyvät thoraxradiologiaan, ja puolet muissa
koulutustilaisuuksissa. Koulutukseen voidaan hyväksyä myös muiden erikoisalojen ja
yleisradiologian koulutustilaisuuksien osia soveltuvin osin, josta päättää koulutuksen vastuuhenkilö.

Koulutusohjelmassa suositellaan myös osallistumista tieteellisiin tutkimushankkeisiin. Tämä voi olla
joko omaa tutkimustyötä tai osallistumista tutkimusryhmän työskentelyyn. Tutkimustyöosuuteen
liittyvä koulutuksen sisältö kirjataan koulutussuunnitelmaan ja koulutusohjelman vastuuhenkilö voi
paikallisten olosuhteiden mukaan suunnata tutkimustyön sisällön.

Seuranta, arviointi ja kuulusteluvaatimukset

Henkilökohtaisen koulutussuunnitelman toteutumista seurataan henkilökohtaisen lokikirjan avulla.
Koulutettavan
ja
ohjelman
vastuuhenkilön
tulee
käydä
vähintään
puolivuosittain
kehityskeskustelutyyppinen kattavampi koulutusohjelman toteutumisen läpikäynti, jossa tarvittaessa
korjataan koulutussuunnitelmaa.

Lisäkoulutukseen
kuuluu
loppukuulustelu,
joka
koordinoidaan
Lisäkoulutusohjelman hyväksyntä edellyttää kuulustelun hyväksymistä.

valtakunnallisesti.

Koulutusohjelman materiaali

Koulutusohjelmaan osallistuvan tulee hallita seuraavat kirjat, ja ne sisältyvät myös tenttivaatimuksiin:
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1. David M. Hansell, MD David A. Lynch, MD, H. Page McAdams, MD and Alexander A. Bankier,
MD. Imaging of Diseases of the Chest, 5th Edition, Elsevier
tai
2. Nestor L. Muller, MD, PhD and C. Isabela S. Silva, MD, PhD. Imaging of the Chest, 2-Volume Set
, Saunders 2008

3. Webb WR, Muller NL, Naidich DP. High-resolution CT of the Lung. 3rd ed. Lippincott Williams &
Wilkins 2014.

4. Lim Tae-Hwan (ed). Practical Textbook of Cardiac CT and MRI. Springer 2015.

5. Staging Handbook in Thoracic Oncology. IASLC 2009 FL, USA.

Koulutettavan tulee seurata myös alan lehtiä. Loppukuulustelussa edellytetään seuraavien lehtien
hallintaa:
Lehdet
1. Journal of Thoracic Imaging
2. Radiology ja Radiographics soveltuvin osin
3. American Journal of Roentgenology soveltuvin osin
4. Chest soveltuvin osin
5. Journal of Thoracic Oncology soveltuvin osin
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