Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry yhteistyössä Lasten
Fysioterapia ry:n kanssa

LASTEN LANTIONPOHJAN
FYSIOTERAPIA
PERUSKOULUTUS

KOULUTUKSEN KUVAUS
Koulutus on suunnattu fysioterapeuteille, jotka
työskentelevät lantionpohjan toimintahäiriöiden tai lasten
fysioterapian alueilla. Koulutus sisältää teoriatietoa lasten
lantionpohjan anatomiasta ja toiminnasta kehittyvän kehon
näkökulmasta, lasten ja nuorten rakon ja suolen
toimintahäiriöistä ja niiden tutkimisesta ja hoidosta sekä
käytännön harjoittelua. Koulutukseen sisältyy myös
itsenäistä opiskelua, oppimistehtävä sekä oppimisen
arviointi. Lähipäivien lisäksi koulutus sisältää
verkkomateriaalia. Huomioithan, että käytännön
työpajoissa työskentely tapahtuu pienryhmissä toinen
toisillamme harjoitellen.

KOULUTTAJAT

LISÄTIETOJA

Aliisa Lahti (TtM, ft,
seksuaalineuvoja)

aika: 17.-18.6.2022
paikka: TAYS Finnmedi 2, Tampere
hinta: 450€

Eeva Lehtinen (ft,
uroterapeutti)

ilm.Pelvicus-koulutussivun kautta:
https://www.pelvicus.fi/ajankohtaista.html
ilm. viimeistään 3.6.2022

OSAAMINEN
ymmärrät lasten
lantionpohjan
anatomian ja toiminnan
pääpiirteet lapsen
kehitysvaiheet
huomioiden
ymmärrät lasten
tyypillisimmät rakon ja
suolen toimintahäiriöt
ja niiden
fysioterapeuttiset
hoitomahdollisuudet
osaat käyttää
haastattelulomaketta
oman kliinisen
päättelyn tukena
osaat huomioida
lapsen rajat ja
tiedostat lapsen
ympäristön
vaikutuksen hoidon
kannalta
osaat hyödyntää
lapsen tilanteen
kannalta
tarkoituksenmukaisia
tutkimis- ja
hoitomenetelmiä sekä
arvioida toimintaasi
kriittisesti
verkostoidut
kollegoiden kanssa
1 -2 op (valintasi
mukaan)

LÄHIPÄIVIEN OHJELMA 17.-18.6.2022
Perjantai 17.6.2022
8.30 Tervetuloa
9.00- 10.00 Lasten lantionpohjan anatomia ja toiminta
tauko
10.15- 11.00 Lasten uroterapia
11.00-11.45 Lasten rakon ja suolen toimintahäiriöt. Annaleena Anttila, lasten urologi (TAYS)
lounas (omakustanteinen)
12.45-13.45 Lasten ja nuorten lantionpohjan fysioterapia rakon ja suolen toimintahäiriöissä
13.45-14.45 CASE työpajat 1 ja 2 pienryhmissä
tauko
15.00 -15.45 Seksuaalikasvatuksen näkökulma
15.45-16.15 Loppukeskustelut
Lauantai 18.6.2022
9.00-9.30 Aamun ajatukset ja kysymykset
9.30-11.00 Mitä huomioin, kun kuntoutujana on lapsi tai nuori? Reetta Tuomisto, fysioterapeutti,
NDT/ Bobath-kouluttaja, NDT/ Bobath-vauvakouluttaja
tauko
11.15-12.00
Työpaja 1 Lapsen lantionpohjan tutkiminen ja ohjaus ultraäänellä selinmakuulla ja seisten,
demona ulostamistyöntötekniikka
Työpaja 2 Demona lapsen lantionpohjan toiminnan palpaatio ulkoisesti ja sisäisesti sekä
käytännön harjoitteluna lantionpohjan toiminnan visuaalinen havainnointi ja ulkoinen
palpaatio
lounas (omakustanteinen)
13.00-13.45 Lasten ja nuorten lantionpohjan elektroterapia ja EMG
13.45-15.30
Työpaja 3 45min CASE
Työpaja 4 45min Lasten lantionpohjan elektroterapia
15.30-16.00 Loppukeskustelut

Maksimiosallistujamäärä 20 osallistujaa
Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia
on vähintään 8
Koulutuksessa huomioidaan
ajankohtaiset pandemiaohjeistukset
Oikeudet muutoksiin pidetään

