Ompelua ja oksitosiinia
Englanninkielinen koulutus

24.-25.4.2019
Helsinki, Toini Nousiainen -sali
Keskiviikko 24.4.2019
Liisa Svensson, kätilö
8.00 - 9.00
9.00 - 9.10

Keskiviikon iltapäivän
ompeluharjoittelua varten
tarvitset mukaasi omat
ompeluvälineet.

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Tervetuloa koulutuspäivään, Elina Botha,
Kätilöliiton koulutustyöryhmä ja Marjo Lyyra,
Suomen Kätilöliitto ry
9.10 - 12.00 Ompelun teoriaa
12.00 - 13.00 Lounas
13.00 - 15.00 Ompelun käytännön harjoittelua
15.00 - 15.30 Iltapäiväkahvi
15.30 - 17.00 Käytännön harjoittelua

Torstai 25.4.
Kerstin Uvnäs-Moberg, LT, professori
8.30 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 - 12.00 Oxytocin – a central hormone of labour and birth
Nature and consequences of oxytocin and other
neurohormones during pregnancy and childbirth
12.00 - 13.00 Lounas
13.00 - 15.00 Does synthetic oxytocin lower mothers' risk of depression
and anxiety?
The biological role of oxytocin in motherhood
15.00 - 15.30 Iltapäiväkahvi
15.30 - 17.00 Oxytocin effects in mothers and infants during breastfeeding
The hormone of closeness
Suomen Kätilöliitto ry pidättää oikeuden muutoksiin.

Hinta molemmat päivät: Kätilöliiton jäsenet 295 € + alv 24 % ja muut 375 € + alv 24 %. Äitiys- tai hoitovapaalla
olevat Kätilöliiton jäsenet 195 € + alv 24 %. Hinta sisältää luennot, sähköisen luentomateriaalin, ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit.
Hinta vain toinen päivä: Kätilöliiton jäsenet 195 € + alv 24 % ja muut 275 € + alv 24 %.
Hinta sisältää luennot, sähköisen luentomateriaalin, ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit.
SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 26.3.2019 mennessä www.suomenkatiloliitto.fi/koulutukset--tapahtumat.
Vahvistus ilmoittautumisen vastaanottamisesta lähetetään ilmoittautujan antamaan sähköpostiin. Mikäli
vahvistusta ei viikon sisällä kuulu, ota ystävällisesti yhteys Kätilöliiton toimistoon toimisto@suomenkatiloliitto.fi tai puh. 040 7018225. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava erikoisruokavalio
sekä laskutusosoite. Lasku toimitetaan laskutusosoitteeseen ilmoittautumisajan päätyttyä. Kätilöliitto laskuttaa työnantajia ensisijaisesti verkkolaskuilla.
PERUUTUSEHDOT: Mikäli osallistuminen peruutetaan vähintään 14 pvää ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % osallistumismaksusta. Tämän jälkeen osallistumismaksu veloitetaan täysimääräisenä. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti (sähköpostikin käy). Osallistumisoikeus on
mahdollista siirtää toiselle henkilölle, vaihdoksesta tulee ilmoittaa ennen koulutuspäiviä Kätilöliiton toimistoon.
Osallistujia varten on varattu majoituskiintiö Original Sokos Hotel Pasila (Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki) Kiintiö on varattu ajalle 23.-25.4.2019 ja varaukset 26.3.2019 mennessä. Varattaessa on mainittava
kiintiö ”Kätilöliiton koulutus”.
Huoneiden hinnat: 1hh 115 €/yö, 2hh huone 135 €/yö. Huonehinta sisältää aamiaisen. Huonevaraukset Sokos hotels myyntipalvelu: puh +358 20 1234 600/yksittäiset huonevaraukset tai sähköpostitse sokos.hotels@sok.fi tai netin kautta www.sokoshotels.fi ja varauskoodi BKATILOLIITTO
Koulutukseen otetaan enintään 100 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus järjestetään, mikäli
osallistujia on vähintään 30.

