Terveyskeskusjakson (9 kk)
hyväksymishakemukset osoitteella:

Lääketieteellinen tiedekunta/ Opint

HUS:N PERUSTERVEYDENHUOLLON
YKSIKKÖ
PL 705, 00029 HUS

Yleislääketieteen oppiala
täyttää
Saapunut ja
hakijan tiedot
tarkistettu
Hyväksytty

HAKEMUS
TERVEYSKESKUSJAKSON (9 kk) HYVÄKSYMINEN OSAKSI ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA
Tämän hakemuksen voi tehdä jatko-opiskelija, jolle opinto-oikeus on myönnetty ja jonka kaikki terveyskeskusjaksot on suoritettu 31.7.2011 jälkeen.
Hakijan nimi:
Henkilötunnus:

Puhelin päivisin:

Osoite:
Sähköposti:
Lääketieteen lisensiaatin/lääkärin tutkinto: ____/____/________
Yliopisto:
Oikeus harjoittaa lääkärin ammattia (Valvira, TEO): ____/____/________
Opinto-oikeus erikoislääkäritutkintoon: ____/____/________
Erikoisala ja suunniteltu valmistumisaika:

TERVEYSKESKUSJAKSO: Erikoislääkärikoulutukseen sisältyvän yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakson
hyväksyy yleislääketieteen oppiala. Hakemuksen voivat tehdä ne jatko-opiskelijat, jotka ovat saaneet opintooikeuden erikoislääkäritutkintoon ja suorittaneet kaikki terveyskeskusjaksonsa 31.7.2011 jälkeen.
Terveyskeskusjakso suoritetaan lääketieteellisten tiedekuntien tai yleislääketieteen oppialojen hyväksymissä
koulutuspaikoissa, joiden tulee täyttää seuraavat kriteerit:


Terveyskeskuksessa on nimetty koulutusvastaava tai terveyskeskuksen ylilääkäri hoitaa tätä roolia ja
koulutettavilla on käytössään lokikirja.



Terveyskeskuksen ylilääkäri tai koulutusvastaava nimittää jokaiselle koulutusta suorittavalle lääkärille
henkilökohtaisen ohjaajan, jonka tulee olla palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.



Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu riittävästi aikaa.



Terveyskeskuksessa on varmistettu riittävä osaaminen kunnan vastuulla olevan kansanterveystyön sekä
kunnan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyöstä.



Terveyskeskuksessa työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät.



Terveyskeskuksessa on järjestettävä toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia, josta osa tulee olla
moniammatillista ja koulutettavilla tulee olla oikeus osallistua tähän koulutukseen.



Koulutettavalla tulee olla mahdollisuus osallistua vähintään päivä kuukaudessa toimipaikan ulkopuoliseen
koulutukseen.

Terveyskeskusjakson tavoitteet ja sisältö on esitetty lokikirjassa, joka on julkaistu osoitteessa
www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/yleislaaketieteen-ja-perusterveydenhuollon-osasto
Koulutuksen monipuolisuus tulee toteutua 9 kuukauden aikana. Lääkärin tulee perehtyä vähintään neljään
terveyskeskuksen toiminta-alueeseen, kuten terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon (vähintään 3 kk),
lastenneuvolan sekä äitiysneuvolan toimintaan, kotisairaanhoitoon, mielenterveystyöhön, vanhainkodin tai
palvelutalon toimintaan, päiväpäivystykseen ja vuodeosastotoimintaan (kahta viimeksi mainittua
hyväksytään yhteensä korkeintaan 3 kk).
Jakson sisältö ja koulutuksen kriteereiden täyttyminen selvitetään kunkin koulutuspaikan ohjaajan antamalla
koulutustodistuksella.
Koulutuspaikka

Aikaväli

__________________________________ ____________________________

Kesto (kk, pv)

____________

__________________________________ ____________________________ ____________
__________________________________

____________________________ ____________

__________________________________

____________________________ ____________

__________________________________ ____________________________

Terveyskeskusjakson kesto yhteensä (kk, pv)

____________

______________

Sähköpostivahvistukset terveyskeskusarvioinneista liitteenä:

Päivämäärä

____ /____ /______

______ kpl

_______________________________
Hakijan allekirjoitus

PAKOLLISET LIITTEET
 Työ- ja/tai palvelutodistukset, joista täytyy ehdottomasti ilmetä kohta poissaolot/keskeytykset, vaikkei
niitä olisikaan. (huom! Yrityksen kautta tehdystä palvelusta vaaditaan työtodistukset kunnalta ja yritykseltä.)
 Ohjaajien allekirjoittamat koulutustodistukset terveyskeskusjaksojen monipuolisuudesta
 Sähköpostivahvistukset terveyskeskusjaksojen sähköisten arviointien tekemisestä
HAKEMUSTA EI PALAUTETA
Liitteenä olevien todistuskopioiden tulee olla 2 henkilön allekirjoituksellaan oikeaksi todistamia.
Puutteelliset hakemukset tai liitteet hidastavat käsittelyprosessia, ja ilman liitteitä toimitettuja hakemuksia ei
käsitellä lainkaan.
HYVÄKSYMISESTÄ ILMOITETAAN SÄHKÖPOSTILLA
Hakija saa tiedon 9 kk:n terveyskeskusjakson hyväksymisestä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.
Tieto hyväksymisestä toimitetaan lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon, jonne myös tämä hakemus
liitteineen arkistoidaan.

Yleislääketieteen oppiala täyttää
Terveyskeskusjakso (9 kk) on hyväksytty osaksi erikoislääkärikoulutusta.

Päivämäärä

_____ /_____ /________

________________________________________
prof. Kaisu Pitkälä
yleislääketieteen erityiskoulutuksen vastuuhenkilö

