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Keusote koulutuspaikkana
Suurena työnantajana pystymme tarjoamaan monipuolisen
työnkuvan ja koulutuksen.

Koulutusreitit, mm. tällaisia vaihtoehtoja pystymme räätälöimään

Mitä opit, mitä teet jos työskentelet
Vastaanotoilla

Perhekeskuspalveluissa

• Opit järkevät diagnostiset strategiat ja
hoidon porrastuksen.

• Lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja
kehityksen seurantaa.

• Seuraat ja hoidat pitkäaikaissairauksia
niiden eri vaiheissa.

• Ennaltaehkäisevän työn merkityksen.

• Teet toimenpiteitä kokeneen kollegan
tuella.
Keusoten ohjaajat ja kouluttajat
kouluttautumassa.
• Meillä on koulutussopimus Helsingin
yliopiston kanssa ja koulutusoikeus yleislääketieteen ja geriatrian oppialoille.
• Meillä voit tehdä YEK-palvelun tai
erikoistua kuntayhtymän tarpeisiin työsuhteen aikana.

• Opit potilaslähtöisen työtavan ollen osana moniammatillista tiimiä.
• Näet koko elämän kirjon vauvasta vaariin, akutologiasta pitkäaikaissairauksiin
kaikkine mausteineen.

• Murrosikäisen haasteiden kohtaaminen,
tästäkin selvitään!
• Omaisten kohtaamista.
• Et ole yksin: moniammatillisessa tiimityössä opit uutta ja lapsen asiaa arvioidaan
laaja-alaisesti. Teet yhteistyötä mm varhaiskasvatuksen, sivistystoimen, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Minna-Matti ”Mitä tekisin isona”
9-18 kk YEK-jakso terveyskeskuksessa:
• 6-12 kk vastaanottotyötä, jona aikana
tekee päivän viikossa neuvolaa tai koulua vaihdellen

Kotihoidossa

Terveyskeskussairaalassa

• Ikäihmisten moniammatillista hoitoa.

• Opit hoitamaan vaikeasti sairastuneita
ikäihmisiä moniammatillisessa tiimissä
seniorien tuella.

• 3-6 kk terveyskeskusvuodeosatolla

• Millaista on kansansairauksien elämän
loppuvaiheen hoito.

• Hahmotat yhteistyön merkityksen niin
erikoissairaanhoitoon kuin kotihoitoon ja
kotisairaalaan.

• 3 kk Keusoten tai Hyvinkään sairaalan
Akuutissa

• Toimipaikkakoulutuksemme on moniammatillista ja ennalta suunniteltua.

• Mitä ja milloin hoidetaan ikäihmisellä, ja
milloin hoito on liian raskasta potilaalle.

• Omaisten kohtaamisen tärkeyden potilaan hoidossa.

• Ulkopuolisiin koulutuksiin pääsee koulutussopimuksen edellyttämällä tavalla.

• Muistisairauksien diagnostiikkaa,
hoitoa ja potilaan kohtaamista.

• Teemme tiivistä yhteistyötä Hyvinkään
sairaalan kanssa.

• Omaisten kohtaamisen merkitys.

• YEK-koulutuksemme on systemaattista,
senioritukea on tarjolla aina.
• Meillä on vankka kokemus lääkäreiden
jatkokouluttamisesta ja innostuneet koulutetut ohjaajat sekä kouluttajat.

• Mitä kotihoito pystyy tarjoamaan
ikäihmisille.

• 3-6 kk kotihoidossa

YEK sairaalapalvelut Hyvinkään
sairaalassa

Katso lisää erilaisia koulutusreittejä verkkosivuiltamme
keski-uudenmaansote.rekrytointi.com/paikat/

