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Nosta osaamisesi uudelle levelille!
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!important;}”][vc_column][vc_column_text]Koulutus antaa sinulle ammattitaidon auttaa kipupotilasta
hieronnan keinoin. Tutustut kivun fysiologiaan ja opit helpottamaan potilaan oloa niin klassisen
hieronnan, myofaskiaalisten hoitomenetelmien, triggerkäsittelyiden, lämpö- ja kylmähoitojen kuin
TENS-hoitojenkin avulla.
Koulutus on osa hieronnan erikoisammattitutkintoa. Voit opiskella tämän yksittäisen koulutuksen tai mikäli intoa
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Kenelle:
Koulutus on tarkoitettu Hierojan/Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot ja taidot
omaaville henkilöille.
Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen
edellytyksistä. Tutustu tästä >[/vc_column_text][vc_column_text]

Opintojen sisältö:
Kipupotilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen arviointi
Kivun fysiologia
Potilaan tutkiminen
Kipupotilaan toimintakykyä edistävän hoidon suunnittelu ja toteuttaminen
Klassisen hieronnan soveltaminen toimintakyvyn edistämisessä
Klassisen hieronnan soveltaminen imunestekierron edistämisessä ja ylläpitämisessä
Myofaskiaalisten hoitomenetelmien vaikutukset ja käytännön soveltaminen
Triggerkäsittelyjen vaikutukset ja käytännön soveltaminen
TENS-hoitojen vaikutukset, rajoitukset ja käyttötarkoitukset
TENS-hoitojen käytännön soveltaminen
Pintalämpö- ja kylmähoitojen vaikutukset ja käytännön soveltaminen
Kinesioteippauksen ja tukisidosten soveltaminen kipupotilaan hoidossa
Potilaslähtöinen liikuntaneuvonta ja muu omahoidon ohjaus
Asiakaslähtöisen hoidon suunnittelu sekä suunnitelman ja hoidon toteutuksen kirjaaminen
Laadun arviointi ja oman työn kehittäminen
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Hoitotyön prosessi hierojan työssä
Hoitotyön laadun arviointi
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ohjaavat säädökset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ohjaavat eettiset ohjeet
Paikallinen ja kansallinen verkostoituminen
Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet hierojan ammatin kehittämisessä
Ensiapu 1
Potilasasiakirjojen laatiminen, ylläpito ja säilytys
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Opintojen toteutus:
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, opintoihin sisältyy keskimäärin 4-6 2-3 päivän mittaista
lähiopetusjaksoa sekä verkko-opiskelua. Koulutus on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuksella tai yrittäjän
oppisopimuksella.[/vc_column_text][vc_column_text]

Opintomaksu:
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Opintotoimisto puh. 015 550 6000
opintotoimisto@samiedu.ﬁ
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