Savonia-ammattikorkeakoulu
Terveysala Kuopio
Katso kaikki täydennyskoulutukset ja
ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

www.savonia.fi/taydennys
Ilmoittautuminen koulutuksiin päättyy
yleensä 3 viikkoa ennen koulutusta.

Kauttamme myös räätälöidyt tilauskoulutukset yrityksille.

MONIPUOLISTA TÄYDENNYSKOULUTUSTA OSAAMISEN VAHVISTAMISEEN

Uutuutena Työelämän muutos-, ja Ihanan erityinen
luokassani -tilauskoulutukset. Lisäksi tarjolla mm.
ensiapu-, simulaatio-, ravitsemus-, mentorointi -,
sekä kielikoulutuksia.

TERVEYSALAN
TÄYDENNYSKOULUTUKSET:

Kysy myös erilaisista TYKY-paketeistamme!
Lisätietoa ja tarjouspyynnöt:
liiketoimintasihteeri Suvi Räisänen, puh. 044 758 6420,
suvi.raisanen@savonia.fi ja asiakkuuspäällikkö
Seija Taattola, puh. 044 785 6471, seija.taattola@savonia.fi

Muutokset mahdollisia

Terveysalan täydennyskoulutus

2018, KUOPIO









Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistäminen -verkkokurssi
Tavoitteellista ryhmän ohjaamista - mitä taitoja ohjaajalta vaaditaan
Psyykkisen tilan arviointi eri ikäkausina
Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa -verkkokurssi
Muistihoitaja
Seksuaaliterapia
Itä-Suomen fysioterapiapäivät - Teemana kipu
Asiakkaan motivointi sosiaalialan työssä

Tule täydentämään osaamistasi ja päivittämään
ammattitaitoasi! Ilmoittaudu ja hae mukaan
monipuolisiin koulutuksiimme, jotka antavat sinulle
laaja-alaista ammatillista lisäosaamista!

Lyhytkestoiset koulutukset
Simulaatio-ohjaajakoulutus
opetuksen ja koulutuksen
ammattilaisille
14.-15.8.2018 (490 € + alv 24%)
Faskiamanipulaatio Stecco 1 ja 2
Katso tarkemmat tiedot ja
ilmoittaudu jonoon:
www.savonia.fi/taydennys
Manuaalisen terapian
harjoittelupäivät
Päivitystä selkärangan ja
raajanivelten tutkimisen ja
hoitamisen kädentaitoihin
31.8.-1.9.2018 (140 € + alv 24 %)
Lääkehoito fysioterapeutin
työssä
Lääkkeiden vaikutukset
2.-3.10.2018 (145 € + alv 24%)
Psyykkisen tilan arviointi eri
ikäkausina
Asiakkaan psyykkinen tila,
milloin on syytä hakeutua lääkärin
arviointiin ja milloin voi jäädä
seurailemaan tilannetta?
4.-5.10.2018 (195 € + alv 24 %)
Tavoitteellista ryhmän
ohjaamista - mitä taitoja
ohjaajalta vaaditaan
Ryhmän voimavarojen ja
vertaisoppimisen hyödyntäminen
ja kokemusten jakaminen
8.10.2018 (98 € + alv 24%)

Säännöllisen synnytyksen
jälkitarkastus 3 op
Kätilö tai terveydenhoitaja
lisää omaa ammatillista
osaamistasi synnytyksen
jälkitarkastuksen tekemiseen
12.11.2018-25.2.2019
(490 € + alv 24%)
Asiakkaan motivointi
sosiaalialan työssä
Hanki työkalut asiakkaan
kohtaamiseen, motivoivaan
keskusteluun sekä asiakkaan
muutostyöskentelyn tukemiseen
15.11.2018 (125 € + alv 24%)
Laatua EKG:n rekisteröintiin
ja arviointiin
EKG-rekisteröinti ja tekninen
arviointi sekä potilasturvallisen
työskentelyn kokonaishallinta
21.11.2018 (125 € + alv 24%)
Itä-Suomen fysioterapiapäivät Teemana kipu
Kivun hoidosta väitelleiden
huippuasiantuntijoiden Petteri
Kohon ja Tapio Ojan koulutuspäivä
22.-23.11.2018 (150 € + alv 24%)
Kinetic Control kertaus - olkapää
Tule kertaamaan tietosi olkapään
liikekontrollihäiriöiden
tutkiminen ja harjoittaminen
8.2.2019 (145 € + alv 24%)

Luotettavat
spirometriatutkimukset
Osaatko ohjata ja puhalluttaa
potilaasi oikein ja saako potilaasi
luotettavan tuloksen?
3.4.2019 (140 € + alv 24%)

Rasitus-EKG - Hoitajan
osaaminen
Vahvista osaamistasi osana
moniammatillista tiimityötä!
8.5.2019 (125 € + alv 24%)

Verkkokurssit
Säteilysuojelu suun terveydenhuollon henkilökunnalle 2 op
3.9.-26.10.2018 (220 € + alv 24%)
Maahanmuuttajien
seksuaaliterveyden ja
turvataitojen edistäminen 5 op
Vahvista monikulttuurista
seksuaaliterveyden osaamistasi
5.9.-30.11.2018 (530 € + alv 24%)
Kehitysvammainen henkilö
terveydenhuollon
palveluverkostoissa 5 op
Kuinka kohdata ja ohjata
kehitysvammaista henkilöä?
17.9.-2.12.2018 (310 € + alv 24%)

Liikunta ja ravitsemus mielen
hyvinvoinnin tukena 3 op
Liikunnan ja ravitsemuksen
hyödyntäminen mielenterveyttä
edistävässä käytännön työssä
18.2.-30.4.2019 (190 € + alv 24 %)
Lihavuuden ravitsemushoito
terveydenhuollossa 3 op
Lihavuuden hoidon uudet tuulet
ja tutkimusalueet sekä
ravitsemushoito
11.3.-14.5.2019 (190 € + alv 24%)

Pidempikestoiset koulutukset
Muistihoitaja 15 op
Hanki valmiudet kohdata
muistisairas ihminen ja hänen
omaisensa
24.10.2018-13.3.2019
(1185 € + alv 24%)
Seksuaaliterapiakoulutus 30 op
Hanki valmiudet käsitellä
seksuaalisuuteen liittyviä
ongelmia asiantuntevasti ja
monipuolisesti osana terapiaa ja
hoito- ja sosiaalityötä
10.12.2018-15.5.2020
(3500 € + alv 24%)

Hoitotason ensihoito 30 op
Tule suosittuun koulutukseemme
hankkimaan valmiudet
ensihoitajan tehtäviin hoitotasolla.
16.1.-4.12.2019 (2900 €, alv 0 %)
AVEKKI -kouluttajakoulutus 9 op
4.2.-4.6.2019 (1850 € + alv 24 %)

Kevään 2019 koulutukset

