Apollonian tilauskurssit 2015-2016

Jäsenetu- ja Tilauskurssit koulutuskaudella 2018

Sisältö

Apollonian jäsenetukurssit s. 2-3
Apollonian tilauskurssit s. 4-13
• Endodontia s. 4
• Kariologia ja Lasten hammashoito s. 5
• Ortodontia s. 6
• Parodontologia s. 7
• Protetiikka ja Purentafysiologia s. 8-9
• Radiologia s. 10
• Gerontologia ja Suupatologia s. 11
• Yleislääketiede, Terveydenhuolto ja Psykologia s. 12
• Suulääketiede ja Kirurgia s. 13

- Miten tilauskurssi toimii?
Tilaaja (esimerkiksi terveyskeskus, yksityisvastaanotto tai
sairaala) valitsee kurssin oheisesta valikoimasta. Kurssien
sisältö ja kesto voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan.
Tilauskurssit pidetään tilaajan haluamalla paikkakunnalla.
Tilaaja hoitaa itse luentotilan, AV-välineet ja ruokailun.
Lisätietoa ja tarjouspyynnöt: koulutus@apollonia.fi
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Apollonian jäsenetukurssit koulutuskaudella 2018

Endodonttisia ongelmatilanteita - miten välttää potilasvahinkoja

Yleissairas potilas - Haaste
hammaslääkärille?
Yleislääketiede

Endodontia

Tilausnumero 00049
Tilausnumero 00009
Luennoitsija
Luennoitsija

EHL Sirpa Pöyry
Kohderyhmä

Yleishammaslääkärit
Kurssin tavoite

Antaa valmiudet oppia - virheiden ja vaikeuksien kautta - ennaltaehkäisemään
epäonnistumisia.
Kurssin ohjelma

Kurssi on luentokurssi. Potilastapaus
lähtökohtana pohditaan laaja-alaisesti
endodonttisia kliinisiä pulmatilanteita.
Tarkastellaan juurihoidon komplikaatioriskejä ja komplikaatioiden välttämistä.
Hoidon suunnittelussa otetaan
huomioon uusimmat menetelmät ja
uusin teoreettinen tieto.

LL, EHL, suunterveyden ylilääkäri
Tanja Ketola-Kinnula
Kohderyhmä

Hammaslääkärit

Kurssin tavoite

Opastaa hammaslääkäriä arvioimaan
tietyistä kliinisistä vihjeistä, oireista ja
olemassaolevista diagnooseista ja
sairaskertomismerkinnöistä potilaan
kelpoisuutta hammaslääkärin
suorittamiin toimenpiteisiin.
Kurssin ohjelma

Kurssi koostuu kolmesta aihepiiristä:
• Kardiovaskulaarinen kuntoisuus
• Hemostaasi
• Immunosuppressio
Koulutuksessa on mahdollista käsitellä
yhtä tai kaikkia aihepiirejä kerrallaan
riippuen siitä, miten syvälle halutaan
aiheessa mennä. Koulutukset voivat
vaihdella toiveiden mukaan 3 - 6 x 45
min. pituisina

Seulonta ja hoitoon valinnan
periaatteet oikomishoidossa

Irtoprotetiikka hallintaan
Protetiikka

Tilausnumero 00115
Luennoitsija

EHL Lars Sjövall
Kohderyhmä

Yleishammaslääkärit, erikoistuvat
hammaslääkärit
Kurssin tavoite
Väestön hammasterveyden parantuessa
takavuosina ja implantologian
yleistyessä luultiin erheellisesti, että
osaprotetiikan tarve vähenisi
vähenemistään vuosien saatossa. Toisin
kuitenkin kävi; Osaprotetiikalle on
erityisesti vanhemmassa väestönosassa
kasvava tarve.
Kurssilla annetaan paljon käytännön
vinkkejä miten välttää karikot ja
onnistua hoidon toteutuksessa.
Kurssin ohjelma

• Metallirunkoisten- ja
muovirunkoisten proteesien
suunnittelu
• Eri hoitovaihtoehtojen vertailu
• Hoidon toteutus; preproteettiset
toimenpiteet, upotukset,
jäljentäminen, purennan määritys,
välivaiheiden- ja valmiin työn sovitus
• Ylläpitotoimenpiteet
• Korjaukset

Ortodontia

Tilausnumero 00099
Luennoitsija

HLT,EHL Anna-Liisa Svedström-Oristo
Kohderyhmä

Purennan kehityksen seurantaan
osallistuvat hammaslääkärit ja
suuhygienistit
Kurssin tavoite

Kerrata purennan normaali kehitys ja
yleisimmät kehityksessä esiintyvät
poikkeamat. Käydä läpi seulonnan
periaatteet ja seulontakriteerit eri
hampaistokehitysvaiheissa.

Lasten ja aikuisten purenta,
pitääkö olla huolissaan?
Lasten hammashoito, Ortodontia,
Purentafysiologia

Tilausnumero 00221

Hammasvammat

Endodontia, Suu- ja leukakirurgia

Tilausnumero 00103

Luennoitsija

EHL, apulaisylihammaslääkäri Sirkku
Laaksonen
Kurssin ohjelma

• Miksi purentavirheitä hoidetaan?
• Härvelit ja haasteet lasten ja nuorten
purennan hoidossa.
• Oikomishoitoa aikuisille? Kuka tekee,
mitä tekee, missä tekee?
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Luennoitsija

EHL Leena Rihtniemi
Kohderyhmä

Yleishammaslääkärit
Kurssin ohjelma

Kurssilla käsitellään monipuolisesti
erilaisia hammasvammoja, niiden hoitoa
ja seurantaa.

UUDET Käypä Hoidon jäsenetukurssit!
(Tilausnumero, Aihe, Osa-alue, Luennoitsija)
00201 Suusyöpä / Käypä hoito -suositus
Yleislääketiede | Prof. Stina Syrjänen tai EHL Jaana Rautava
00202 Lyhentynyt hammaskaari / Käypä hoito -suositus
Protetiikka | HLT, EHL Ritva Näpänkangas tai HLT, EHL Marika Doepel
00203 Viisaudenhammas / Käypä hoito -suositus
Suu- ja leukakirurgia | HLT, EHL Irja Ventä
00204 Karies (hallinta) / Käypä hoito -suositus
Kariologia | dos. Vuokko Anttonen
00205 Parodontiitti / Käypä hoito -suositus
Parodontologia | HLT, EHL Eija Könönen tai HLT, EHL Mervi Gürsoy
00206 Purentaelimistön toimintahäiriöt / Käypä hoito -suositus
Purentafysiologia | Prof. h.c. Yrsa Le Bell
00207 Hammasperäiset infektiot ja mikrobilääkkeeet / Käypä hoito -suositus
Yleislääketiede | Useita eri luennoitsijoita
00211 Hampaan juurihoito / Käypä hoito -suositus
Endodontia | Useita eri luennoitsijoita
Kurssien kesto 4x 45 min.

Mikä on jäsenetukurssi ja kenelle se on tarkoitettu?
Paikalliset hammaslääkäriseurat voivat tilata Apollonian valikoimasta yhden tuetun hintaisen
jäsenetukurssin vuodessa. Apollonia vastaa kurssin käytännön järjestelyistä.
Jäsenetukurssin kesto on 4 x 45 min ja osallistujille hinta on 50€. Apollonian jäsenet voivat
osallistua yhdelle jäsenetukurssille vuodessa.

Kurssien tilaus: koulutus@apollonia.fi Ilmoittautumiset: www.apollonia.fi
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Apollonian tilauskurssit 2018
Endodontia

Akuuttia hammashoitoa akuuttia päätöksentekoa
Endodontia, Kirurgia

Endodonttisia ongelmatilanteita - miten välttää potilasvahinkoja

Hampaan juurenpääresektio –
kirurgiaa endodontin näkökulmasta

Endodontia

Endodontia

Tilausnumero 00009

Tilausnumero 00006

Luennoitsija

Luennoitsija

Tilausnumero 00032
Luennoitsijat

LL, EHL, suunterveyden ylilääkäri
Tanja Ketola-Kinnula
HLT, EHL Anja Kotiranta
Luonne

Luentokurssi
Kurssin tavoite

• Paneutua sairaus- ja lääkitystietojen
keruuseen, niiden analysointiin ja
merkitykseen päivystyspotilaan hoitovalinnoissa ja päätöksenteossa
• Kerrata hammaskivun etiologiset
vaihtoehdot
• Käsitellä em. liittyvät toimenpiteet
päivystystilanteissa
• Kerrata hoitolinjat akuuttihoidon
jälkeen
• Muistuttaa mieliin menettely levinneiden infektioiden kohdalla
• Käsitellä hampaanpoiston vaikeusasteeseen vaikuttavat tekijät
• Kerrata yksinkertaisten hammasvammojen hoitoperiaatteet
Kohderyhmä

päivystystyötä tekevät hammaslääkärit

EHL Sirpa Pöyry
Kurssin tavoite

Antaa valmiudet oppia - virheiden ja vaikeuksien kautta - ennaltaehkäisemään
epäonnistumisia.
Kurssin ohjelma

Kurssi on luentokurssi. Potilastapaus
lähtökohtana pohditaan laaja-alaisesti
endodonttisia kliinisiä pulmatilanteita.
Tarkastellaan juurihoidon komplikaatioriskejä ja komplikaatioiden välttämistä.
Hoidon suunnittelussa otetaan huomioon uusimmat menetelmät ja uusin
teoreettinen tieto.
Kohderyhmä

Yleishammaslääkärit

EHL Eva Sirén

Kurssin tavoite

Perehdyttää hammaslääkärit endodonttisen kirurgian mahdollisuuksiin. Sekä
toimenpiteen tekijän että lähettävän
hammaslääkärin tietojen päivitys: miten
resektio varmimmin onnistuu.
Kurssin ohjelma

• Endodonttisen kirurgian indikaatiot
• Flap-design
• Nykyisen hoitokäytännön mukainen
retrogradinen juurihoito kirurgisessa
toimenpiteessä
• Tiiviin retrogradisen täytteen rakentaminen (materiaalit ja tekniikka)
• Jälkihoito ja seuranta
Kohderyhmä

Endodontisesta kirurgiasta kiinnostuneet
hammaslääkärit ja erikoishammaslääkärit
Hammasvammat
Endodontia, Suu- ja leukakirurgia

Tilausnumero 00103
Luennoitsija

EHL Leena Rihtniemi
Kurssin ohjelma

Kurssilla käsitellään monipuolisesti erilaisia hammasvammoja, niiden hoitoa ja
seurantaa.
Kohderyhmä

Yleishammaslääkärit
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Kariologia ja Lasten hammashoito

Lasten hammashoidon BRUSH
UP

Lasten ja nuorten
limakalvomuutokset

Lasten ja aikuisten purenta,
pitääkö olla huolissaan?

Lasten hammashoito

Lasten hammashoito, Suupatologia

Lasten hammashoito, Ortodontia,
Purentafysiologia

Tilausnumero 00214

Tilausnumero 00220

Luennoitsijat

Luennoitsija

Vt prof.Vuokko Anttonen
HLT,EHL Helena Yli-Urpo
Kurssin tavoite

Tietää, mihin kiinnittää huomiota lapsen
tai nuoren suun tarkastuksessa eri
ikäkausina. Osata tehdä karies riskin
arviota ja suunnitella ehkäisevä
hammashoito sen mukaan. Saada tietoa
kariesdiagnostiikasta sekä korjaavan
hammashoidon suosituksista. Osata
toimia haasteellisissa tilanteissa.
Kurssin ohjelma

Tiivis lasten hammashoidon tietopaketti!
Päivitä tietosi lasten ja nuorten
ehkäisevästä ja korjaavasta
hammashoidosta viimeisten tutkimusten
ja suositusten valossa.
• Mihin kiinnitän huomioni lapsen/
nuoren suun tarkastuksessa. Mitkä ovat
eri ikäkausien suunhoidon haasteet?
Miten motivoin vanhempia
huolehtimaan lapsen suun terveydestä,
entä nuorta?
• Mitkä ovat tämän hetken suositukset
maitohampaan ja kehittyvän hampaan
karieshoidossa?
• Milloin ja minkälainen sedaatio tukee
lasta/ nuorta hammashoidossa?
• Miten toimin haasteellisissa
tilanteissa? Haastavat vanhemmat,
haastava nuori ja lastensuojelu?
Kohderyhmä
Hammaslääkärit, suuhygienistit ja
hammashoitajat

HLT, EHL Jaana Willberg
Kurssin ohjelma

Lasten ja nuorten limakalvomuutokset
ilmenevät haavaumina, värimuutoksina,
kohoumina tai anatomian poikkeavuuksina. Valtaosa muutoksista on
hyvänlaatuisia ja niiden hoito on usein
oireita lievittävää tai muutoksen
kirurginen poisto.
Lapsilla ja nuorilla voidaan kuitenkin
todeta myös mm. suun punajäkälää,
likenoideja muutoksia, erythema
multiformea sekä ruoansulatuskanavan
sairauksien suuilmentymiä ja
orofakiaalista granulomatoosia.
Harvinaisimpina löydöksinä ovat suun
alueen maligniteetit mm. sarkoomat ja
lymfoomat.
Kurssilla käydään läpi limakalvomuutosten diagnostiikkaa ja hoitoa. mm.
suun sieni-infektion ja punajäkälän
lääkehoito ja lisäksi pohditaan, mitkä
tapaukset tulisi lähettää
jatkotutkimuksiin.
Kurssin kesto 3,5 h.
Sisältö

• Luento 1,5 h: Lasten ja nuorten
tavallisimpien suun limakalvomuutosten
diagnostiikka ja hoito
• Tauko 30 min
• Luento 1,5 h: Yleissairaudet ja
harvinaiset sairaudet lasten ja nuorten
suun limakalvoilla
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Tilausnumero 00221
Luennoitsija

EHL, apulaisylihammaslääkäri
Sirkku Laaksonen
Kurssin ohjelma

• Miksi purentavirheitä hoidetaan?
• Härvelit ja haasteet lasten ja nuorten
purennan hoidossa.
• Oikomishoitoa aikuisille? Kuka tekee,
mitä tekee, missä tekee?

Apollonian tilauskurssit 2018
Ortodontia

Seulonta ja hoitoon valinnan
periaatteet oikomishoidossa
Ortodontia

Tilausnumero 00099
Luennoitsija

HLT,EHL Anna-Liisa Svedström-Oristo
Kurssin tavoite

Kerrata purennan normaali kehitys ja
yleisimmät kehityksessä esiintyvät
poikkeamat. Käydä läpi seulonnan
periaatteet ja seulontakriteerit eri
hampaistokehitysvaiheissa.

Interseptiivinen oikomishoito maitohampaistossa ja ensimmäisessä vaihduntavaiheessa
Ortodontia

Tilausnumero 00210
Luennoitsija

HLT, EHL Anna-Liisa Svedström-Oristo
Kurssin tavoite

Käydä läpi hampaistokehityksessä ilmaantuvia poikkeamia ja yksinkertaisia toimenpiteitä purennankehityksen turvaamiseksi maitohampaistosta toisen vaihduntavaiheen
alkuun.
Kurssin aiheet

Kohderyhmä

Purennan kehityksen seurantaan
osallistuvat hammaslääkärit ja
suuhygienistit

Transversaaliset ongelmat

• Sivualueen ristipurenta
• Saksipurenta
Sagittaaliset ongelmat

• Suurentunut HYP
• Negatiivinen HYP (ristipurenta)
• AII
• AIII
Vertikaaliset ongelmat

• Suurentunut VYP
• Avopurenta
Hammaskaaren tilaolosuhteet

• Ahtaus I vaihdunnassa
• Ektooppinen kuutonen
• Maitohampaiden ennenaikaiset menetykset
Kohderyhmä

Lapsia ja nuoria hoitavat hammaslääkärit
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Parodontologia

Suunterveyden riskit ja ennuste ikääntyvällä
Suugerontologia, Kariologia, Parodontologia, Protetiikka

Tilausnumero 00109
Luennoitsijat

HLT, EHL Kaija Hiltunen
HLT, EHL Annamari Nihtilä
HLT, EHL, Suugeriatrian erikoispätevyys Päivi Siukosaari
Luonne
Luentokurssi
Ohjelma
”Vanhuspalvelulaki” velvoittaa suun terveydenhuoltoa tarjoamaan riittävästi asiantuntemusta
geriatristen potilaiden hoidossa.
Kurssin tavoite
Päivittää tiedot vanhuspotilaan hoidon erityispiirteistä. Kurssilla painotetaan
käytännönläheisiä kliinisiä ohjeita geriatrisen potilaan kokonaisvaltaiseen suun hoitoon ja
suusairauksien ennaltaehkäisyyn.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit
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Apollonian tilauskurssit 2018
Protetiikka ja Purentafysiologia

Osaproteesi varteenotettava
vaihtoehto
Protetiikka

Tilausnumero 00021
Luennoitsija

HLT, EHL Marika Doepel
Tavoite

Kurssi antaa valmiudet osaproteesin
suunnitteluun ja hoidon toteuttamiseen
purennan kokonaisrehabilisaatio
tavoitteena.
Kurssilla käsitellään mm. biologiset, biomekaaniset ja hygieeniset näkökulmat,
rankaproteesin suunnitteluperiaatteet,
jäljennösaineet ja -tekniikat,
osaproteesi yhdistettynä kiinteään
protetiikkaan sekä tapausselostuksia.

Biometrinen kokoproteesi
Protetiikka

Tilausnumero 00117

Purentafysiologia

Tilausnumero 00111
Luennoitsija

HLT, EHL Marika Doepel
Tavoite

Päivittää tietoa purentakiskohoidosta
viimeisimpien tutkimustulosten valossa.
Ohjelma

Kurssilla käsitellään TMD potilaan
tutkiminen ja diagnosointi sekä potilaan
hoito fokusoiden ensisijaisesti purentakiskohoitoon. Lisäksi käsitellään TMD:n
epidemiologiaa, etiologiaa ja
prevalenssia.

Protetiikka, Implantologia

Tilausnumero 00114

Luennoitsija

HLT, EHL Marika Doepel
Luonne

Luentokurssi

Luennoitsija

EHL Lars Sjövall
Luonne

Luentokurssi

Tavoite

Tarkoittaako hampaiden menetys
muuta kuin purentakyvyn
menettämistä? Hampaattomuus
aiheuttaa myös suuria psykososiaalisia
muutoksia ja vaikuttaa elämän laatuun ympäristön suhtautuminen
hampaattomuuteen ei ole kovin
empaattinen.
Biometrisellä kokoproteesilla pyritään
korvaamaan kaikki menetetty kudos, ei
pelkästään menetetyt hampaat, ja näin
ollen palauttamaan purentakyvyn
lisäksi myös kasvojen piirteet ennen
hampaattomuutta.
Kurssin ohjelma

Purentakiskot up-to-date

Proteettinen ensiapu ja
korjaukset

Kurssilla käsitellään hampaattoman
suun anatomiaa ja hampaiden
menetyksen aiheuttamia muutoksia
suussa ja kasvojen alueella ajan
kuluessa. Kurssilla pyritään antamaan
ohjeet ja mitat biometrisen proteesin
rakentamiselle ja käydään askel
askeleelta kaikki valmistuksen
työvaiheet läpi. Kurssilla käsitellään
myös irtoproteesien aiheuttamia
limakalvomuutoksia ja yksinkertainen
menetelmä kokoproteesin
duplisoimiseksi.
Kohderyhmä

Yleishammaslääkärit, erikoistuvat
hammaslääkärit

Kohderyhmä

Yleishammaslääkärit
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Tavoite

Selviytyä päivystysluonteisista
proteettisista ongelmista.
Kurssin ohjelma

Päivystysluonteiset ongelmat ja
korjaukset irtoprotetiikasta
implantteihin. Kannattaako haljennut
proteesi korjata tai irronnut kruunu
uudelleensementoida? Tuleeko
osaproteesista hampaita yksitellen
lisäämällä toimiva kokoproteesi? Mitä
tehdään, kun ien implantin ympärillä
turvottaa ja aristaa? Heiluuko implantti
vai jatke? Käytännön vinkkejä kovalla
kokemuksella.
Kohderyhmä

Hammaslääkärit

Protetiikka ja Purentafysiologia

Purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) diagnostiikka ja
hoitolinjat Käypä hoito -suosituksen mukaan, Osa I ja II
Purentafysiologia

Tilausnumero 00110
Luennoitsija

Prof. h.c. Yrsa Le Bell
Kohderyhmä Hammaslääkärit
Purentaelimistön
toimintahäiriöiden (TMD)
diagnostiikka ja hoitolinjat
Käypä hoito -suosituksen
mukaan, Osa I

Purentaelimistön
toimintahäiriöiden (TMD)
diagnostiikka ja hoitolinjat
Käypä hoito -suosituksen
mukaan, Osa II

Luonne

Luonne

Luento- ja videodemonstraatiokurssi,
potilastapauksia.

Luento- ja kliininen harjoitustyökurssi

Tavoite

Antaa valmiudet toimivan purentakiskon
valmistamiseen

Kurssi antaa valmiudet
toimintahäiriöpotilaan diagnostiikkaan
ja hoitoon nykysuositusten mukaan.
Tule kurssille oppimaan miten
purentafysiologisia periaatteita
hyödynnetään jokapäiväisessä
työskentelyssä.
Kurssin ohjelma

• Käsitellään TMD:n epidemiologiaa
ja etiologiaa
• Perehdytään TMD:n
diagnsotiikkaan ja
erotusdiagnostiikkaan

• Perehdytään TMD:n

hoitomenetelmiin
- omahoito
- lääkehoito
- purentakiskot
- fysioterapia
- muut hoitomuodot
• Opitaan selviytymään akuuteista
tilanteista

Tavoite

Osallistujia enintään 15.
Kurssin ohjelma

Purentakiskojen käyttö TMD:n hoidossa.
Selvitetään purentakiskojen käyttö ja
valmistus näyttöön perustuvana
hoitomuotona. Opitaan
stabilisaatiokiskon, relaksaatiokiskon sekä
anteriorisen repositiokiskon
toimintaperiaatteet, indikaatiot,
kontraindikaatiot ja valmistus.
Stabilisaatiokiskon suuhun sovitus
tehdään kliinisenä harjoitustyönä
kiskoa tarvitseville kollegoille.
Potilaskollegat valmistavat etukäteen
purentakiskon itselleen! Kisko
valmistetaan I-kurssilla luennoitujen
periaatteiden mukaisesti, suuhun sovitus
tehdään kurssityönä.
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Apollonian tilauskurssit 2018
Radiologia

Hammasröntgentoiminnan säteilysuojelun täydennyskoulutus
Radiologia

PTG kuvan tekniikka ja
systemaattinen tulkinta
Radiologia

Tilausnumero 00217

Tilausnumero 00215
Luennoitsija

HLL Timo Luostarinen

Luennoitsija

HLT, EHL Soili Kallio-Pulkkinen

Kurssin ohjelma
Kerrataan röntgentutkimuksen teknisen onnistumisen kannalta merkittävät tekijät, laitteiden
toimintakunnosta oikeaan kuvaustekniikkaan ja kuvien katseluolosuhteiden
ylläpitoon. Tutustutaan digitaalisen hammasröntgen-järjestelmän tekniseen ja toiminnan
laadunvarmistukseen; digitaaliset kuvaus- ja katselulaitteet, oikeutusharkinta
tutkimuksia suunniteltaessa, optimaalinen kuvaustekniikka ja kuvatyöaseman ohjelmiston ja
kuvankäsittelyoperaatioiden rationaalinen käyttö.
• Hammasröntgentoiminnan lainsäädäntö ja viranomaisohjeet
- Sääntelyn perusta
- Lait ja asetukset
- Velvoittavat viranomaisohjeet
- STUK opastaa julkaisut
• Hammasröntgentoiminnan laadunvarmistuksen toteutus
- Laadunvarmistusohjelma
- Toiminnan laadunvarmistus
- Teknisen laadunvarmistuksen kohteet ja toteutus
• Digitaaliset kuvaus- ja katselulaitteet
• Kuvaustekniikka
- Hyvän hammasröntgenkuvan kriteerit
- Intraoraalikuvaus
- Panoraamakuvaus
• Kuvantarkasteluohjelmat ja niiden käyttö

Ohjelma

Panoraamatomografian (PTG) kuvan
muodostumisen periaatteet ja
potilasasettelun tavallisimmat virheet.
Kerrataan PTG kuvan systemaattinen
tulkinta ja diagnostiikka. Miten monitorit
ja kuvankatselu olosuhteet vaikuttavat
kuvien tarkasteluun? Mitä kaikkea liittyy
PTGn laadunvarmistukseen?
Kohderyhmä

Hammaslääkärit

Kurssin kesto kokonaisuudessaan 7 h jolloin kurssista hyväksytään säteilysuojelun
täydennyskoulutukseksi 7 h.

Kliinisen kuvanlaadun arviointi

Kurssi on mahdollista tilata myös lyhyempänä kurssina tilaajan toiveiden mukaisesti,
jolloin osista hyväksytään 1 h/luentotunti.

Tilausnumero 00219

Radiologia

Luennoitsija

HLL Timo Luostarinen
Kurssin ohjelma

• Viranomaisohjeet
• Hyvän hammasröntgenkuvan kriteerit
- Esimerkkejä epäonnistuneista
tutkimuksista
- Hyvän kuvan ominaisuudet
- Kuvan onnistumisen arviointikohteet
• Tiedonkeruu ja analysointi
- Kuvamateriaalinmäärä
- Tiedonkeruulomakkeen sisältö
- Tiedon analysointi
• Tulokset, johtopäätökset ja niiden pohjalta
tehtävät toimenpide-ehdotukset

Toiminnan itsearviointi
Radiologia

Tilausnumero 00218
Luennoitsija

HLL Timo Luostarinen
Kurssin ohjelma

• Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet
• Henkilöstön sitouttaminen
• Itsearviointikohteet
• Itsearvioinnintoteutus
• Toiminnan kehittäminen itsearvioinnin tulosten pohjalta

Kurssin pituus 4 h.

Kurssin pituus 4 h.
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Gerontologia ja Suupatologia

Suunterveyden riskit ja ennuste ikääntyvällä

Suun taudit - uutta ja vanhan
kertausta

Lasten ja nuorten
limakalvomuutokset

Suugerontologia, Kariologia, Parodontologia, Protetiikka

Suupatologia

Lasten hammashoito, Suupatologia

Tilausnumero 00088

Tilausnumero 00220

Luennoitsija

Luennoitsija

Tilausnumero 00109
Luennoitsijat

HLT, EHL Kaija Hiltunen
HLT, EHL Annamari Nihtilä
HLT, EHL, Suugeriatrian erikoispätevyys
Päivi Siukosaari
Luonne

Luentokurssi
Ohjelma

”Vanhuspalvelulaki” velvoittaa suun
terveydenhuoltoa tarjoamaan
riittävästi asiantuntemusta geriatristen
potilaiden hoidossa.
Kurssin tavoite

Päivittää tiedot vanhuspotilaan hoidon
erityispiirteistä. Kurssilla painotetaan
käytännönläheisiä kliinisiä ohjeita
geriatrisen potilaan kokonaisvaltaiseen
suun hoitoon ja suusairauksien ennaltaehkäisyyn.

dos, EHL Jaana Hagström
Tavoite

Kurssilla perehdytään yleisimpiin suun
pehmytkudosmuutosten diagnostiikkaan
ja hoitolinjoihin
Kurssin aiheet

• Immuunipuolustukseen liittyvät taudit
- Autoimmuunitaudit
- Linchen planus ja lichenoidi reaktio
- Erythema multiforme
- Granulomatoottiset muutokset
• Suun sieni-infektiot
• Suun virusinfektiot
• Sekundaariset immuunipuutostaudit
• Suun leukoplakia
• Suuontelon maligniteetit
Kohderyhmä

Yleis- ja erikoishammaslääkärit

Kurssin ohjelma

Lasten ja nuorten limakalvomuutokset
ilmenevät haavaumina, värimuutoksina,
kohoumina tai anatomian poikkea-vuuksina.
Valtaosa muutoksista on hyvänlaatuisia ja
niiden hoito on usein oireita lievittävää tai
muutoksen kirurginen poisto.
Lapsilla ja nuorilla voidaan kuitenkin todeta
myös mm. suun punajäkälää, likenoideja
muutoksia, erythema multiformea sekä
ruoansulatuskanavan sairauksien
suuilmentymiä ja orofakiaalista
granulomatoosia. Harvinaisimpina löydöksinä
ovat suun alueen maligniteetit mm.
sarkoomat ja lymfoomat.
Kurssilla käydään läpi limakalvo-muutosten
diagnostiikkaa ja hoitoa. mm. suun sieniinfektion ja punajäkälän lääkehoito ja lisäksi
pohditaan, mitkä tapaukset tulisi lähettää
jatkotutkimuksiin.
Kurssin kesto 3,5 h.
Sisältö

Kohderyhmä

Hammaslääkärit

7/8

HLT, EHL Jaana Willberg

• Luento 1,5 h: Lasten ja nuorten
tavallisimpien suun limakalvomuutosten
diagnostiikka ja hoito
• Tauko 30 min
• Luento 1,5 h: Yleissairaudet ja harvinaiset
sairaudet lasten ja nuorten suun
limakalvoilla
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Apollonian tilauskurssit 2018
Yleislääketiede, Terveydenhuolto ja Psykolgia
Kehitysvammaisen henkilön
suun terveyden hoito

Lääketietoa suun
terveydenhuoltoon

Yleissairas potilas - Haaste
hammaslääkärille?

Terveydenhuolto, Psykologia, Yleislääketiede

Suulääketiede, Yleislääketiede

Yleislääketiede

Tilausnumero 00208

Tilausnumero 00049

Tilausnumero 00213
Luennoitsijat

HLL Aija Kalmari
Niina Sillanpää, Kehitysvammaliitto ry
Ohjelma

Miten kehitysvammaisuus ymmärretään
nykyään? Kuinka kohtaan kehitysvammaisen henkilön ja onnistun vuorovaikutuksessa? Kuinka tuen itsehoitoa ja
onnistun pitkän tähtäimen ylläpito- ja
korjaavassa hoidossa? Miten käytän
esilääkitystä, entä yleisanestesia?
Kuinka voin olla luomassa ja auttaa
potilaan tukiverkostoa?
Kehitysvammaliiton asiantuntija päivittää näkemyksen kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisen henkilön
kanssa toimimisesta. Hoitotiimissä
toimivan hammaslääkärin osuudessa
paneudu-taan kehitysvammaisen
henkilön suun terveyden hoitoon.

Luennoitsija

Luennoitsija

LL, EHL, suunterveyden ylilääkäri
Tanja Ketola-Kinnula

LL, EHL, suunterveyden ylilääkäri
Tanja Ketola-Kinnula

Kurssin tavoite

Kurssin tavoite

Lisätä lääkkeisiin liittyvää tietoa.
Kurssin aiheet

• Lääkelista työkaluna
• Yhteisvaikutuksista
• Osteoporoosin hoito ja luulääkkeet
• Hemostaasi ja siihen vaikuttavat
lääkkeet
• Munuaisten vajaatoiminta
• Infektioalttiutta lisäävät lääkkeet
• Antibioottikäytänteiden perusteet
Kohderyhmä

Opastaa hammaslääkäriä arvioimaan
tietyistä kliinisistä vihjeistä, oireista ja
olemassaolevista diagnooseista ja
sairaskertomusmerkinnöistä
hammaslääkärin hoidossa huomioitavia
ja joskus hoitoa rajoittavia seikkoja.
Ohjelma

Koostuu kolmesta aihepiiristä:
• Kardiovaskulaarinen kuntoisuus
• Hemostaasi
• Immunosuppressio
Kohderyhmä

Hammaslääkärit

Hammaslääkärit

Kohderyhmä

Hammaslääkärit ja hoitohenkilökunta

Uusi hygieniaohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnan
torjunnasta ja välinehuoltokäytännöistä

Suun limakalvoinfektiot
Yleislääketiede

Tilausnumero 00102
Luennoitsija

EL, LT, HLL Hannamari Välimaa
Kurssin tavoite

Käsitellään limakalvoinfektioiden
tunnistamista, etiologiaa,
erotusdiagnostiikkaa, diagnostiikan
apuvälineitä ja infektioiden hoitoa.
Kurssin ohjelma

• Bakteeriperäiset seksitaudit suun ja
nielun alueella
• Bakteerit ja sienet mukosiitin
aiheuttajina
• Infektioiden laukaisemat limakalvosairaudet
• Virusinfektiot

Yleislääketiede, Terveydenhuolto

Tilausnumero 00216
Luennoitsija

Suuhygienisti (AMK), erik. (infektioiden ehkäisy ja hoitotyö) Jaana Alapulli
Kurssin tavoite

Päivittää aseptiikkaan, infektioiden torjuntaan ja välinehuoltotoimintaan liittyvät tiedot
vastaamaan Thl:n julkaisemaa uutta ohjetta suunhoitoyksiköiden tartunnan torjunnasta.
Kurssin ohjelma

Uuden hygieniaohjeen taustalla olevaa lainsäädäntöä, tartuntatavat ja
suunhoitoyksikön kannalta merkityksellisiltä mikrobeilta suojautuminen, potilastyön
aikainen aseptiikka, potilasvaihto ja hoitohuoneessa säännöllisesti tehtävät aseptiset
ylläpitotoimet, välineiden uudet puhtausluokitukset, välinehuoltoprosessin eri vaiheet
sekä laadunvarmistus välinehuollossa.
Kurssin kesto 7 x 45 min. tai tilaajan toiveen mukaan.
Kohderyhmä

Suun terveydenhuollon henkilöstö
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Suu- ja leukakirurgia
Hammasvammat
Suu- ja leukakirurgia, Endodontia,
Radiologia ja Lasten hammashoito

Tilausnumero 00103
Luennoitsija

EHL Leena Rihtniemi
Kurssin ohjelma

Kurssilla käsitellään monipuolisesti
erilaisia hammasvammoja, niiden
hoitoa ja seurantaa.
Luonne

Luentokurssi
Kohderyhmä

Yleishammaslääkärit

Hampaan poisto - osana
oikeaa hoitoa myös tänään
Yleislääketiede

Tilausnumero 00212
Luennoitsija

LL, EHL, suunterveyden ylilääkäri Tanja Ketola-Kinnula
URSSLQ[)hjelma

• Potilaskohtainen hoitosuunnitelma – Kun potilas ei halua
luopua hampaastaan
• Poiston vaikeusasteen arviointi – poistanko itse? Onnistuuko
poisto avoterveydenhuollossa?
• Puuduttaminen. Mikrobilääkkeet.
• Hammaskohtaiset sudenkuopat – käytännön vinkkejä. Steriili
kattaus. Jälkihoito-ohjeet.
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