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Yleislääketieteen jatko- ja
täydennyskoulutus
- syksy 2019
To 10.10.2019, Arviointikoulutus
yleislääketieteen
erikoislääkärikouluttajille
(sisältö sama kuin 6.6.2019 koulutuksessa).
Ilmoittautuminen tiistai 1.10.2019 m ennessä,
tästä ilmoittautumiseen

Pe 11.10.2019, 3. Pohjois-Suomen
yleislääkäripäivät
Ilmoittautuminen keskiviikko 8.9.2019 m ennessä,
tästä ilmoittautumiseen

Ma -Ti 28.-29.10.2019 ja to 5.12.2019,
Yleislääketieteen
erikoislääkärikouluttajien valmennus
Ilmoittautuminen perjantai 18.10.2019 m ennessä,
tästä ilmoittautumiseen

Yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin koulutusvirkojen
haku avattu
Pohjois-Pohjanm aan sairaanhoitopiirissä on haettavana:
6 yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin määräaikaista koulutusvirkaa, lisätietoa
työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin määräaikainen kolmen kuukauden koulutusjakso, lisätietoa
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Terveyden edistämisen syksyn koulutuksia
Hyvä ravitsemus, parempi terveys
-seminaari
3.10.2019, OYS, luentosali 3
Seminaari on maksuton ja se on tarkoitettu kuntien
ateriapalvelujen vastuuhenkilöille ja
ravitsemusterapeuteille. Luennoitsijana mm.
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri
Arja Lyytikäinen. Ohjelma
Lisätietoa: terveyden edistämisen koordinaattori
Leea Järvi (leea.jarvi@ppshp.fi, p. 040 757 6711)

Tulppaohjaaja -koulutus
Koulutusjakso 2, 10.9.2019
Baghin koulutuskeskus, OYS, Psykiatrian klinikka,
Peltola A6, Ohjelma

Tulppa -vahvistuskoulutus
14.11.2019, OYS, kuntoutuksen luentosali A101,
Aapistie 7, Ohjelma tulossa

Verkkopuntari -koulutus
30.10.2019, OYS, luentosali 11, Ohjelma

Potkua elämään miehille
Potkua elämään miehille on toiminnallinen ryhmä,
joka innostaa miehiä terveellisiin elintapoihin ja
liikuntaan. Toinen ryhmä alkaa 29.9.2019, Esite

Neuvokas perhe -vahvistuskoulutus
Lisäkoulutus Neuvokas Perhe -menetelmän käytön
vahvistamiseen
6.11.2019, OYS, Sisätautien vatsakeskuksen
neuvottelutila, S2 185
Ohjelma
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Haluatko vahvistaa
elintapaohjausosaamistasi ja
pätevöityä elintapaohjaajaksi?
Verkkokoulutus tarjoaa sinulle helpon tavan
kehittää elintapaohjausosaam istasi.
Oppim ateriaalin avulla voit kouluttautua
om assa tahdissa ja koulutuksen
suoritettuasi saat todituksen pätevyydestä
toim ia elintapaohjaajana.
Oppisisältö on tuotettu VESOTE - vaikuttavaa
elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon
poikkihallinnollisesti -hankkeessa (2017-2018).
Verkkokoulutuksen käynnistyy 1.10.2019 klo
14.00. Aloitustilaisuus pidetään verkossa.
Kohderyhm ät:
Sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen ammattilaiset ja
3. sektorin toimijat.
Hinta:
75 eur/osallistuja sisältäen Optima- ja Adobe
Connect - verkkoympäristöjen käytön.
Ilm oittaudu tästä linkistä.
Sitovat ilmoittautumiset 16.9.2019 mennessä.

Digitulppa kehitystyö
käynnistyy
Digitulppa kehitystyössä kehitetään perinteisen
Tulppa-kuntoutuksen rinnalle verkossa
toteutettavaa vaihtoehtoa. Digitulppa yhdistää
digitaalisen ja kasvokkaisen tapahtuvan
kohtaamisen
Digitaalinen valmennus mahdollistaa
kuntoutukseen osallistumisen erityisesti työikäisille
ja muille kohderyhmille, jotka eivät pysty
aikataulullisesti tai muista syistä osallistumaan
ryhmätoimintaan.
Digitulppaa pilotoidaan PPSHP:ssä ja
pereusterveydenhuollon yksikkö mukana
kehitystyössä.
Lue lisää tulppa-kuntoutuksesta
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Savuton Suomi -viikko käynnissä
Savuton Suomi -viikkoa vietetään 26-31.8.2019 ja Savuton Suomi -päivää vietettiin 28.8.2019
Lue lisää:
Nuorten usko savuttomaan Suomeen kasvoi
Savuton Suomi

Terveet elintavat -diasarja
Tutustu Syöpäjärjestöjen julkaisemaan terveet
elintavat viestintämateriaaliin:
Terveet elintavat -diasarja
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Tutustu OYS:n
vajaaravitsemusinfoon
PPSHP:n terveyden edistämisen sivuille on koottu
ammattilaisille ohjeita ja käytönnön työkaluja
vajaaravitsemusriskin tunnistamiseen ja
ravitsemushoidon toteuttamiseen.
Sivuilta löytyy esite, joka on vapaasti
käytettävissä.
Tutustu esitteeseen
Lue lisää

Ravitsemuksella hyvinvointia tukiaineistoa kunnille ja
sosiaali- ja terveyspalveluille
Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kuntaliitto
ovat julkaisseet yhdessä kunnille, sosiaali- ja
terveyspalveluille sekä alueellisille hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen toimijoille asukkaiden ja
asiakkaiden hyvän ravitsemuksen edistämiseen
tukiaineistoa. Tutustu aineistoon linkistä.

Hyvinvointisopimus vauhdittamaan Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointiyhteistyötä
Maakuntatasoinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) saa lokakuussa uutta virtaa, kun kunnat,
sairaanhoitopiiri, maakuntaliitto ja aluehallintovirasto allekirjoittavat Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointisopimuksen vuosille 2019-2025. Allekirjoitustilaisuutena toimii Ylivieskassa 31.10.2019
pidettävä Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi. Vastaavantyylinen maakunnallinen sopimus on laadittu
kaksi kertaa aiemmin.
Sopimus sisältää yhteisen hyvinvointikäsitteen, hyvinvointityön arvot, yhteistoiminnan periaatteet ja
yhteiset tavoitteet. Sopimuksella vahvistetaan toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, jonka
tavoitteena on pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen. PPSHP on tiiviisti
yhteistyössä mukana mm. perusterveydenhuollon yksikön työn kautta.
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Kuntien hyvinvointikertomusten sisältämät suunnitelmaosiot
analyysissä
Kunnat valmistelevat kerran valtuustokaudessa päättyvää valtuustokautta koskevan
hyvinvointikertomuksen ja tulevaa valtuustokautta koskevan hyvinvointisuunnitelman. Suunnitelma
sisältää muutaman kunnassa tärkeäksi katsotun painopistealueen ja niitä koskevat tavoitteet ja
toimenpiteet.
Lähes 20 maakunnallista asiantuntijaa eri organisaatioista ovat lyöttäytyneet yhteen analysoimaan
suunnitelmaosiot. Kullakin asiantuntijalla on omaan työrooliinsa liittyvä teema, jonka näkökulmasta hän
tarkastelee suunnitelmia. Perusterveydenhuollon yksikkö sekä koordinoi analyysia että on mukana
analysoijan roolissa. Yksikön työntekijät keskittyvät mielen hyvinvoinnin ja fyysisen terveyden sekä
elintapojen ja terveyskäyttäytymisen teemoihin.

Avustus taide- ja
kulttuuriohjelman laatimiseen
ja käynnistämiseen
Taiteen edistämiskeskus myönsi kesäkuussa
PPSHP:lle 50 000 € avustuksen taide- ja
kulttuuriohjelman laatimista ja käynnistämistä
varten. Avustus on käytettävä vuosina 20192020. Ohjelma tarkoittaa taidekentän asiantuntijan
laatimaa suunnitelmaa siitä, mihin ja miksi taidetta ja
kulttuuria sairaalassa kytketään, miten se
hankitaan ja rahoitetaan ja miten toimintaa
ylläpidetään ja ohjataan. Ohjelma tehdään laajassa
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Ohjelmalla tuetaan Oys 2030 -uudistamisohjelmaa
eli se koskee vuosia 2020-2030. Tavoitteena on
hyödyntää taidetta ja kulttuuria monipuolisesti sekä
hoitokäytännöissä että potilaiden ja heidän
läheistensä viihtyvyyden ja aktiivisuuden tukena
sairaalassaoloaikana. Tavoitteena on myös tukea
henkilöstön työhyvinvointia ja sisällyttää taidetta
uusiin sairaalarakennuksiin. Valmistelut
taidekentän asiantuntijan rekrytoimiseksi ovat
käynnissä.
Kuva: PPSHP/Tiina Mäki

Yhteistyökumppaneiden koulutuksia
Haluatko täydentää elintapaohjauksen osaamistasi? Tutustuverkon kautta toteutettaviin UKK-instituutin
täydennyskoulutuksiin. Syksyllä starttaa teemaan liittyviä koulutuksia seuraavasti:
Unen erityispiirteet ikäryhm ittäin -w ebinaarisarja alkaen 29.8.2019, lue lisää
Sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvonta -verkkokoulutus alkaen 19.9.2019, lue lisää
Tietoa ja välineitä ravitsem usohjaukseen -verkkokoulutus alkaen 25.9.2019, lue lisää
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Yhteystiedot
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Perusterveydenhuollon yksikkö
PL 10, 90029 OYS
Rekisteriseloste
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