
SKLFY:n VIRTUAALINEN KOULUTUSPÄIVÄ PERJANTAINA 6.11.2020  

 

- Ohjelma: 

 0900-1100: EPA-asiaa ja hengityksen fysiologiasta. (puheenjohtaja: Tuomo 
Tompuri, Kuopio) 

 0900-0915 Avaussanat (SKLFY:n pj. Petri Kallio, Turku) 

 0915-0945 ”EPAt – Asiaa erikoislääkärikoulutuksen uudistuksista” 
(Tomi Laitinen, Kuopio) (20min + keskustelua 10min) 

 0945-1015 ”EVH – vakiointi ja tulkinta.” (Pekka Malmberg, Helsinki) 
(20+10min) 

 1015-1055 ”Pediatrin huomioita hengitysmekaniikan arvioinnista: 
Hengityksen liike merkkinä kardiorespiratorisesta kuormituksesta? 
Voiko sitä mitata objektiivisesti?” (Miika Arvonen, Kuopio) 
(30+10min) 
 

 1100-1200: tauko 
 

 1200-1500: Muutoksia kliinisen diagnostiikan saralla v. 2020: koronaareista 
koronan testaamiseen? (puheenjohtaja: Maria Juusela, Helsinki) 

 1200-1220 COVID-19:n epidemiologinen hallinta? Kokemuksia Broad 
Instituutin (MIT:n ja Harvardin) Back to School -protokollasta. (Maria 
Juusela, Helsinki) 

 1220-1255 ”COVID-19 teho-/anestesialääkärin näkökulmasta ja 
huomioita hapettamisen/hapettumisen fysiologiasta” (Kari 
Nieminen, Kuopio) (30min + keskustelua 5min) 

 1255-1335 ”COVID-19 ja sen mahdolliset jälkikaiut keuhkolääkärin 
näkökulmasta” (Paula Kauppi, Helsinki) (30+10min)  

 1335-1400 ”Endoteelin funktio ja fysiologia vs. COVID-19” (Tomi 
Laitinen, Kuopio) (20+5min) 

 1400- Virtuaalikoulutuspäivän loppusanat (Petri Kallio) 
 
 

o SKLFY pidättää oikeuden muokata ohjelmaa tilanteen niin vaatiessa. 

 

o Osallistujia pyydetään huomioimaan, että koulutusluentojen välissä saattaa olla lyhyitä 

mainoskatkoja, jotka esittävät informaatiota mm. SKLFY:n kannatusjäsenien tuotteista. 

 

o Koulutus järjestetään Microsoft TEAMS ohjelmistoa käyttäen. Jokainen osallistuja vastaa 

itse oman koneensa ja ohjelmistonsa toiminnasta. Keskuskone on KYS:n KFI-yksikön 

neuvotteluhuoneessa. 

o Osallistuminen on SKLFY:n jäsenille ilmainen. SKLFY:n jäsenien ei tarvitse erikseen 

ilmoittautua koulutukseen.  

o Linkki osallistumiseen lähetetään yhdistyksen sähköpostilistalle kuuluville viimeistään 

koulutusta edeltävänä päivänä. Jos olet yhdistyksen jäsen, mutta et ole sähköpostilistalla ja 

haluat osallistua koulutukseen, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteerille. 



o Niille, jotka eivät ole SKLFY:n jäseniä, koulutukseen osallistuminen maksaa 30€ ja heidän 

tulee ilmoittautua koulutukseen viimeistään 30.10.2020 (tuomo.tompuri@kuh.fi ja maksaa 

osallistumismaksu SKLFY:n tilille: FI80 1525 3006 1039 05. Erillisen laskun voi tarvittaessa 

pyytää SKLFY:n varainhoitaja Sanni Alangolta, sanni.alanko@pshp.fi). Osallistumismaksun 

maksaneille lähetetään osallistumislinkki. 

 

o Kaikkia osallistujia pyydetään kirjoittamaan koulutuksen aikana nimensä Teams-

järjestelmässä chat-/keskustelupalstalle osallistumisen todentamiseksi. Osallistujille 

lähetetään osallistumistodistus sähköpostitse tai koulutuksen aikana Teams järjestelmän 

kautta, mutta koulutukselle ei ole haettu lääkärien erikoistumiskoulutus- eli ns. KOPI-

pisteitä. 

 

mailto:tuomo.tompuri@kuh.fi

