OHJEET GYNEKOLOGIAN LISÄKOULUTUSOHJELMIEN VALTAKUNNALLISESTA
KUULUSTELUSTA

Koulutuksessa oleva lääkäri
1. Rekisteröityy yliopistoon lisäkoulutusohjelman suorittajaksi. Lomake löytyy osoitteesta
www.med.helsinki.fi/erikoislaakari → lisäkoulutusohjelmat. Rekisteröitymisen edellytyksenä on
lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilön ja gynekologian vastuuhenkilön hyväksyntä.
2. Suorittaa käytännön koulutusta 2 vuotta lisäkoulutusohjelmassa hyväksytyissä paikoissa ja
ohjelman mukaisen määrän teoreettista kurssimuotoista koulutusta. Osa yliopistoista on hyväksynyt ennen ilmoittautumista suoritettua palvelua, jos kouluttajana on ollut kouluttajaksi nimetty henkilö tai lisäkoulutusohjelmassa hyväksytty palvelupaikka.
3. Koulutuksen aikana suorittaa tentin. Tentit pidetään valtakunnallisen erikoislääkäritentin yhteydessä. Tenttiin ilmoittaudutaan oman tiedekunnan lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle tai
mikäli paikallisesti on sovittu, valtakunnalliselle koordinaattorille (ks. alla).
4. Kun palvelu, teoreettinen kurssimuotoinen koulutus ja tentti on suoritettu, haetaan todistusta.
Todistushakemuslomakkeen saa www.med.helsinki.fi/erikoislaakari → lisäkoulutusohjelmat.
Lomake liitteineen toimitetaan vastuuhenkilölle, joka hyväksyttyään koulutuksen lähettää hakemuslomakkeen liitteineen tiedekuntaan todistuksen kirjoittamista varten.

Oman tiedekunnan vastuuhenkilö, eli paikallinen kouluttaja
1. Huolehtii siitä, että koulutuksessa oleva rekisteröityy lisäkoulutusohjelmaan.
2. Huolehtii siitä, että käytännön koulutus on riittävän kattava ja että teoreettinen kurssimuotoinen koulutus on mahdollista saada.
3. Huolehtii siitä, että koulutettava tuntee tenttivaatimukset, tietää miten tenttiin ilmoittaudutaan
sekä milloin ja missä tenttitilaisuudet ovat.
4. Ottaa vastaan tenttiin ilmoittautumisen ja huolehtii tiedon lisäkoulutusohjelman valtakunnalliselle koordinaattorille (katso alla). Koulutuksessa oleva voi myös itse suoraan ilmoittautua valtakunnalliselle koordinaattorille, jos niin paikallisesti sovitaan. Ilmoittautumisen tulee tapahtua
viimeistään 4 viikkoa ennen aiottua tenttiä, jotta koordinaattorille jää riittävästi aikaa sopia kuulustelijat.
5. Allekirjoittaa tarvittavat paperit todistuksen saamiseksi ja allekirjoittaa todistuksen lisäkoulutusohjelman suorittamisesta. Tiedekunta pitää rekisteriä lisäkoulutuksen suorittaneista.

Valtakunnallinen lisäkoulutusohjelman koordinaattori
Valtakunnalliset koordinaattorit ovat:
Lisääntymislääketiede:
Perinatologia:
Gynekologinen onkologia:
Urogynekologia:

Prof Aila Tiitinen
Dos Jukka Uotila
Dos Ulla Puistola
Dos Tomi Mikkola

1. Ottaa vastaan oman lisäkoulutusohjelman tenttiin ilmoittautumiset. Ilmoittautuminen päättyy
neljä viikkoa ennen tenttiä.
2. Sopii kuulustelijat ja mikäli mahdollista siten, ettei kouluttaja kuulustele omia koulutettaviaan.
Kuulustelijat (n=2) ovat yleensä samoja kuin tiedekunnan lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilöt.
Kuulustelijat toimittavat kysymykset koordinaattorille. Koordinaattori järjestää tiedon tenttiin
osallistujista ja kysymyksistä kunkin erikoislääkäritentin pitopaikalle tiedekunnan yhdyshenkilöiden kautta; katso alla).
Yhteyshenkilöt tiedekunnissa ovat:
Helsinki:
Kuopio:
Oulu:
Tampere:
Turku:

Eeva-Liisa Saarinen, med-ammatillinen@helsinki.fi
Elli Cederberg, elli.cederberg@uef.fi
Hanna Pesonen, hanna-mari.pesonen@oulu.fi
Pia Salkolahti, pia.salkolahti@uta.fi
Riitta Paju, riitta.paju@utu.fi

3. Tenttikysymysten laatijat korjaavat kuulustelut. Heidän tulee korjata tentti 6 viikossa ja lähettää vastaus valtakunnalliselle koordinaattorille.
4. Koordinaattori pitää huolen kuulusteltavan anonymiteetin säilymisestä.
5. Toimittaa kirjeitse tiedon tentin lopputuloksesta kuulustelussa olleelle.
6. Huolehtii kuulusteluvaatimusten ajantasaistamisesta kahden vuoden välein erikoislääkärikoulutuksen oppaan teon yhteydessä.

