Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA
Koulutus- ja kehittämispalvelut
Neurokeskus

Ohjelma
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28.2.2019

Alueellinen koulutus
ADCS-ADL ja CERAD – kognitiivisen tehtäväsarjan teoria ja harjoittelu sekä tulkinta
Aika

maanantai 27.5.2019 klo 9.15–16.00

Paikka

kokoustila 4067 B–C, KYS Kaarisairaala, 4. krs, Puijonlaaksontie 2, Kuopio

Kohderyhmä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstö, joka tekee työssään ko. testauksia tai tarvitsee muistisairauksien seulonnassa CERADia (tulkintaosuus)

Tavoite

Osallistujat oppivat tekemään ADCS-ADL-haastattelun sekä käyttämään
CERAD-tehtäväsarjaa sekä tulkitsemaan niiden tuloksia.

Järjestäjät

KYS, Koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Neurokeskus

Ohjelma
09.15–11.30

ADCS-ADL: teoria, harjoittelu ja arviointi
- neurologi, professori Anne Koivisto, KYS
- muistihoitaja Johanna Salpakari, KYS

11.30–12.15

Lounas (omakustanteinen)

12.15–13.45

CERAD-tehtäväsarja: teoria ja harjoittelu
- neuropsykologi, dosentti Tuomo Hänninen, KYS

13.45–14.15

Iltapäiväkahvi

14.15–16.00

CERAD-tehtäväsarjan tulkinta
- Anne Koivisto
- Tuomo Hänninen

ADCS-ADL

ADCS-ADL-haastattelua käytetään perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa tutkittavien päivittäisen toimintakyvyn arviointiin
haastattelemalla henkilöä, joka tuntee tutkittavan hyvin. ADCS-ADLhaastattelu auttaa arvioimaan seulontavaiheessa muistiongelmista tai
muista kognitiivisten toimintojen häiriöistä kärsivillä jatkotutkimusten tarvetta, seurannassa muistisairauden lääkehoidon vastetta, sairauden vaikeusastetta sekä avun ja palvelutarvetta.

CERAD

CERAD-tehtäväsarjaa suositellaan käytettäväksi perusterveydenhuollossa muistivaikeuksista tai muista kognitiivisista oireista kärsivien henkilöiden jatkotutkimusten tarpeen arviointiin.
Tehtäväsarja auttaa arvioimaan yli 55-vuotiaista etenevien muistihäiriöiden takia tutkimuksiin hakeutuneista henkilöistä
- kenelle tarkemmat lisätutkimukset ovat aiheelliset
- kenelle on tarpeen järjestää seurantatutkimus myöhemmin
- kenellä ei todennäköisesti ole muistihäiriötä aiheuttavaa sairautta.
Erityisesti Alzheimerin tautiin tyypillisesti liittyvä muistihäiriö voidaan havaita CERAD-tehtäväsarjan avulla jo varhaisessa vaiheessa ja tehtäväsarja ottaa huomioon myös ne kognition osa-alueet, jotka heikentyvät
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muiden dementiaa aiheuttavien sairauksien alkuvaiheessa. CERAD-tehtäväsarjan voi tilata osoitteessa: http://www.cerad.fi CERAD-tehtäväsarjan materiaalit on suositeltavaa ottaa mukaan koulutukseen.
ADCS-ADL-haastatteluun liittyvän materiaalin jako tarkentuu myöhemmin.
Kustannukset

Tilaisuus on KYSin, Kysterin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien julkisten organisaatioiden sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle lounasta lukuun ottamatta maksuton. Muille 80 €/hlö (sis. ohjelmassa mainitun kahvitarjoilun, ei lounasta), laskutetaan jälkikäteen. Tervetuloa!

Erikoislääkärikoulutus

Koulutusta haetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnalta
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi, 6 tuntia, seuraavasti: geriatria, yleislääketiede, neurologia, työterveyshuolto ja psykiatria.

Etäyhteys

Koulutus on seurattavissa yksisuuntaisella etäyhteydellä. Etäyhteyteen
ilmoittaudutaan osoitteessa: https://my.surveypal.com/CERAD27.5.2019
Osallistumiseen tarvittava etäyhteyslinkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautujan sähköpostiin noin viikkoa ennen tilaisuutta.
Kustannukset: Koulutus- ja kehittämispalvelujen järjestämät videovälitteiset koulutukset ovat KYSin (Alava, Julkula, Siilinjärvi), Kysterin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien julkisen sektorin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilökunnalle/työyksiköille maksuttomia.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin kuulumattomat ja yksityiset
organisaatiot: KYSin Koulutus- ja kehittämispalvelut laskuttaa 50 € / vastaanottava yksikkö / tilaisuus.

Viestiseinä

Tilaisuudessa on käytössä viestiseinä, johon on mahdollista kirjoittaa kysymyksiä/kommentteja paikan päällä tai myös ennakkoon. Luennoitsijat
pyrkivät seuraamaan viestiseinälle kirjoitettuja kysymyksiä ja vastaamaan niihin mahdollisuuksien mukaan. Viestiseinän linkki lähetetään tervetuloviestin yhteydessä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Pysäköinti

Pysäköintitalossa (maksullinen) on paikkoja rajoitetusti. Pyydämme käyttämään julkisia kulkuneuvoja.

Sitova ilmoittautuminen

viimeistään 20.5.2019 (max 40 osallistujaa)
kysiläiset/kysteriläiset: HR-työpöytä – Koulutus ja osaaminen – Koulutuskalenteri
muut: https://koulutuskalenteri.psshp.fi/hrm/public?PAGE=PublicTrainingProgramme
Ensimmäisellä kerralla sinun tulee rekisteröityä koulutuskalenterin käyttäjäksi, jonka jälkeen voit käyttää kalenteria luomillasi tunnuksilla.

Lisätietoja

Laskutusosoite

Posti- ja käyntiosoite

POHJOIS-SAVON
SAIRAANHOITOPIIRIN KY
PL 900
70029 KYS

PUIJON SAIRAALA
PL 100
70029 KYS
Puijonlaaksontie 2
Kuopio

Sisältö: muistihoitaja Johanna Salpakari puh. 044 717 4422
Käytännön järjestelyt: koulutusasiantuntija Sari Tarvainen puh. 044 717
9458, sari.m.tarvainen@kuh.fi
ALAVAN SAIRAALA
PL 200
70029 KYS
Kaartokatu 9
Kuopio

JULKULAN SAIRAALA
PL 300
70029 KYS
Puijonsarventie 40
Kuopio

KUOPION
PSYKIATRIAN KESKUS
PL 400
70029 KYS
Kotkankallionkatu 14
Kuopio

TARINAN SAIRAALA
PL 500
70029 KYS
Tarinaharjuntie 49
Siilinjärvi

Vaihde (017) 173 311
etunimi.sukunimi@kuh.fi
Y-tunnus 0171495-3

