Raskaus ja lapsivuode
16.-17.5.2019
Tampere, Scandic Rosendahl
Torstai 16.5.2019
8.30 – 9.00 Aamukahvit ja ilmoittautuminen
9.00 – 9.10 Tervetuloa koulutuspäivään, Leena Lehto ja Heli Mäkelä, Suomen Kätilöliitto ry
9.10 – 10.00 ”En jaksa enää olla raskaana” - raskaanaolevan motivointi, Terhi Nummi, sh, doula,
synnytyslauluohjaaja
10.00 – 10.15 Tauko
10.15 – 11.00 Raskaus ja liikunta - missä kulkee raja ? Harri Helajärvi, LT, liikuntalääketieteen el,
Paavo Nurmi -keskus
11.00 – 11.45 Päihde- ja mielenterveysongelmaisen äidin tukeminen, Anna Trygg, osastonhoitaja, Päiväperho
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 13.45 Rypäleraskaus ja sen hoito, Riikka Niemi, LL, naistentautien ja synnytysten el
13.45 – 14.30 Synnytyspelko, Johanna Tiitta, kätilö, FM, psykoterapeutti
14.30 – 15.00 Iltapäiväkahvi
15.00 – 15.45 Raudanpuute, Tom Widenius, LT, sisätautien ja kliinisen hematologian el
15.45 – 17.00 Miten tukea haavoittunutta vanhemmuutta?, Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lasten ja vanhempilapsisuhteiden psykoterapeutti, johtava asiantuntija, THL

Perjantai 17.5.2019
8.30 – 9.00 Aamukahvit ja ilmoittautuminen
9.00 – 9.45 Lapsivuodeajan infektiot, Anita Virtanen, LL, perinatologi
9.45 – 10.30 Ennenaikaisesti syntyneen lapsen imetys ja sen
erityispiirteet, Hannakaisa Niela-Vilen, TtT, kätilö, tutkija
10.30 - 10.45 Tauko
10.45 – 11.30 Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö ja lasten
perinataaliterveys, Heli Malm, LT, naistentautien ja
synnytysten el
11.30 - 12.15 Vauvan kireän kielijänteen vaikutus imetykseen,
Silja Seppänen, kätilö, imetysohjaaja
12.15 – 13.15 Lounas
13.15 – 14.00 Rokotekielteisten vanhempien kohtaaminen,
Taneli Puumalainen, ylilääkäri, Infektiotautien torjunta ja
rokotukset -yksikön päällikkö
14.00 – 14.45 Seksi synnytyksen jälkeen, Salla Asplund, kätilö YAMK,
seksuaaliterapeutti
14.45 – 15.15 Iltapäiväkähvi
15.15 – 16.00 Fyysinen palautuminen synnytyksestä, Mari Camut,
fysioterapeutti
Suomen Kätilöliitto ry pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin.
HINTA: Molemmat päivät: Kätilöliiton jäsenet 295 € + alv 24 % ja muut 375 € + alv 24 %. Äitiys- tai hoitovapaalla
olevat Kätilöliiton jäsenet 195 € + alv 24 %. Hinta vain toinen päivä: Kätilöliiton jäsenet 195 € + alv 24 % ja muut
275 € + alv 24 %. Hintnat sisältää luennot, sähköisen luentomateriaalin, ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit.

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 15.3.2019 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.
(Toimisto on suljettuna joulunpyhinä (17.12.18 – 6.1.19), jolloin vahvistusviestejä ei tule.) 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 Hotelli Scandic Rosendahl (Pyynikintie 13, 33230 Tampere) ajalle
15.-17.5.2019, varaukset 1.5.2019 mennessä. Varattaessa on mainittava kiintiö ”KAT150519”.
Huoneiden hinnat: 1hh 102 €/yö, 2hh huone 122 €/yö. Huonehinta sisältää aamiaisen ja langattoman
internetyhteyden. Huonevaraukset seuraavien kanavien kautta: puh +358 3 244 1111 tai
rosendahl@scandichotels.com
Koulutukseen otetaan enintään 100 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 30.

