HELSINGIN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA
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SYNNYTYS- JA NAISTENTAUTIOPIN LISÄKOULUTUSOHJELMA: UROGYNEKOLOGIA

Koulutusohjelman vastuuhenkilö: dosentti Tomi Mikkola
Koulutusajan pituus: Kaksi vuotta, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkärikoulutuksen jälkeen

TAVOITTEET
Urogynekologian lisäkoulutusohjelman tarkoitus on perehdyttää koulutettava alan teoreettiseen tietoon,
diagnostiikkaan, polikliinisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin, sekä leikkaustoimintaan. Koulutuksen päätyttyä koulutettavalla tulee olla valmiudet itsenäiseen päätöksentekoon ja työskentelyyn. Lisäksi koulutusaikana koulutettava ohjataan perehtymään alan tieteelliseen kirjallisuuteen ja tutkimustyöhön sekä mahdollisuuksien mukaan suorittamaan sitä.
Koulutuksen edistymistä seurataan koulutussuunnitelman, yhteisten keskustelujen ja lokikirjan avulla.

Koulutuksen rakenne ja sisältö:

1. Yleistä
Koulutukseen kuuluu kaksi (2) vuotta palvelua Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautien klinikan
operatiivisilla osastoilla sekä urogynekologisilla poliklinikoilla. Osan koulutuksesta voi suorittaa kouluttajan hyväksymässä kotimaisessa tai ulkomaisessa sairaalassa. Koulutusjaksoon suositellaan sisällytettävän 2-3 kuukauden koulutusjakso yliopistosairaalan koloproktologian ja/tai urologian yksikössä.

2. Kliininen koulutus
Koulutettava toimii sekä operatiivisen että urogynekologisen yksikön seniorilääkäreiden kanssa, jotta hän
saavuttaa kyvyn itsenäiseen työskentelyyn tällä erityisalueella.
2.1. Poliklinikkatoiminta
- Sekä operatiivinen että urogynekologinen polikliininen vastaanotto
- Polikliiniset tutkimukset, kuten urodynaaminen tutkimus ja kystoskopia
- Lantionpohjan häiriöiden konservatiivinen hoito polikliinisesti
- Fysioterapeuttiset hoitomuodot urogynekologiassa
2.2. Leikkaustoiminta
- Yleisgynekologiset benignit leikkaukset eri lähestymistavoin (avo-, vaginaalinen-, laparoskooppinen
leikkaus)
- Laskeumien ja virtsainkontinenssin tyyppileikkaukset
- Lantionpohjan vammojen leikkaushoito (synnytysvauriot, leikkauskomplikaatiot, fistelit)
2.3. Muu kliininen toiminta
- Yleisgynekologisten ja urogynekologisten osastopotilaiden pre- ja postoperatiivinen hoito
- Lantionpohjan toimintahäiriöiden kuvantaminen

3. Teoreettinen koulutus
3.1. Meetingit
Koulutettava osallistuu klinikan koulutustilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti gynekologista
operatiivista sekä urogynekologiaa käsitteleviin meetingeihin, keskiviikkomeeting sekä n. 2 kuukauden
välein järjestettävä lantionpohjameeting yhdessä koloproktologien ja radiologien kanssa.
3.2. Kurssimuotoinen koulutus
Koulutettava osallistuu vastuuhenkilön hyväksymiin alaa syventäviin koulutuksiin. Vähimmäismäärä kolmekymmentä (30) tuntia.
3.3. Kongressikoulutus
Koulutettava osallistuu vähintään neljään (4) seuraavista kongresseista:
GKS = Gynekologisen Kirurgian Seura
ICS-Finland = Kontinenssiklubi
NFOG = Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi
NUGA = Nordisk Urogynekologisk Arbetsgrupp
EUGA = European Urogynecological Association
IUGA = International Urogynecological Association
ICS = International Continence Society
EBCOG = European Board and College of Obstetrics and Gynecology
EAU = European Association of Urology
ESGE = European Society Gynecological Endoscopy

4. Valtakunnallinen kuulustelu
Kuulustelun kysymysten laatimisesta ja vastausten arvostelusta vastaavat valtakunnalliset urogynekologian kouluttajat. Kuulusteluvaatimukset ovat seuraavat kirjat (viimeisin painos) ja lääketieteelliset aikakauslehdet (kolme viimeistä vuosikertaa).
4.1. Kirjat
- Cardozo L & Staskin DR (eds.): Textbook of female urology and urogynecology. Informa HealthCare.
- Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A (eds.): Incontinence (4th International consultation on incon
tinence). Health Publications Ltd.
- Käser O, Ikle FA, Hirsch HA (eds.): Atlas of Gynecological Surgery. Thieme-Stratton Corp.
- Nichols DH, Randall CL: Vaginal Surgery. Williams & Wilkins.
- Rock JA & Jones HW (eds.): TeLinde’s Operative Gynecology 10th Ed.
4.2. Lehdet
- International Urogynecological Journal
- Neurourology and Urodynamics
- Journal of Urology
- British Journal of Obstetrics and Gynaecology
- Obstetrics and Gynecology
- American Journal of Obstetrics and Gynecology
- Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
- Gynecological Surgery
- Duodecim

