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OPPIA KOULUTUKSISTA JA ARTIKKELEISTA

TERVEISIÄ ICS:stä BARCELONASTA

Elokuun viimeisellä viikolla järjestettiin Espanjan Barcelonassa kansainvälisen kontinenssi yh-
distyksen ISC:n konferenssi. Aloitimme maanantaipäivänä kansainvälisellä lantionpohjan fy-
sioterapeuttien kokouksella, joka piti sisällään mielenkiintoisia luentoja esim uusista synny-
tysasennoista ja miesten fysioterapiasta. Kokouksessa oli mahdollisuus osallistua erilaisiin
workshoppeihin. Tiistaipäivä oli varsinainen workshop-päivä ja mielestäni viikon parasta antia.
Olin erityisen mielissäni virtsarakkokipupotilaan kokonaisvaltaisesta workshopista. Keskiviikos-
ta perjantaihin esiteltiin uusia tutkimuksia ja nyt täytyy pahoitella fysioterapia tutkimusten ”huo-
noja” tuloksia. Näistä kerromme teille parhaat palat 7.2.2014 Varalassa. Barcelonasta löydätte-
kuvia ICS:n Facebook-sivulta: https://www.facebook.com/icsoffice/photos_stream
Terveisin pj Minna ja varapj Miia

Roundtable aiheena maksimivoimaa vai ei? Keskustelua Kari Bon ja muiden asiantuntioiden johdolla

UNDERSTANDING THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE THORAX & PELVIS
WHEN TREATING THE WHOLE PERSON. USING THE INTERGRATED SYSTEMS
MODEL OF FUNCTION, HELSINKI 17-19.6.2013

Koulutukselle paras ajankohta ei ehkä ole juhannusviikko. Väistämättä ajatukset ovat jo siirty-
mässä tulevaan lomaan ja koulutuksen anti jää tuoreeltaan kokeilematta käytäntöön.   Ensimmäi-
nen koulutuspäivä meni hieman ihmetellessä; kielikorvaa viritellessä ja aikaisesta aamuherätyk-
sestä toipuessa (klo 4.00). Toisena päivänä kuitenkin jo alkoi tuntua, että tähänhän pääsee mu-
kaan. Diane Lee on onneksi valloittava kouluttaja. Hän on miellyttävä persoona, selkeäsanainen
ja huumorintajuinen. Hän haluaa ilmiselvästi tuoda asiansa ymmärrettävästi esille. Hän havain-
nollisti hyvin konkreettisesti mm. kylkiluiden liikettä rotaatiossa omien käsiensä avulla, lantion-
puoliskojen liikkeitä kolmen ihmismallin avulla ym. Meitä oli enemmistönä olleiden OMT–
fysioterapeuttien joukossa 5 lantionpohja-fysioterapeuttia. Kauimmaiset opiskelijat olivat tulleet
Luxenburgista ja Tanskasta saakka. Diane Lee huomioi hyvin pelvicus -ryhmän antamalla välillä
esimerkkejä miten eri asiat ja toiminnot vaikuttavat lantionpohjaan, lihaksiin ym.  Alkuperäinen

https://www.facebook.com/icsoffice/photos_stream


oletus koulutukseen ilmoittautuessa oli, että suora anti lantionpohjan ongelmiin olisi suurempi.
Anti oli erilainen, mutta näkemyksiä avartava. Koulutuksen myötä katsantokanta laajeni myös
lantion ja keskivartalon ulkopuolelle lantionpohjan toimintahäiriöiden ongelmia selvitettäessä.

Diane Lee on kehittänyt yhdessä L J Leen kanssa Integrated System
Model, ISM-mallin toimintakyvyn ongelmien ja kivun tutkimiseen
ja hoitamiseen ja tutkimustulosten käsitteellistämiseksi palapelin
(the clinical puzzle), johon kootaan asiakkaan tutkimisesta saadut
tiedot monipuolisesti. (kuva)

ISM-mallin periaatteena on korostaa tarkoituksenmukaisen tutkimisen merkitystä ja primary
driverin löytämistä tehtäväanalyysillä, kun kyseessä on asiakas, jolla on monenlaista ongelmaa
eikä oikein tiedetä missä on kaiken alku ja juuri. Mallin avulla saadaan selvitettyä mihin hoito
kohdistetaan. Esim. hoidetaanko lantiota vai aiheutuvatko lantion ongelmat/kivut jostain muual-
ta. Onko kyseessä esim. thorax driven pelvis , jossa primary driver onkin rintakehässä. Tarkoi-
tuksenmukainen tutkiminen ja hoito huomioivat asiakkaan kokemukset ja kertomuksen yksilölli-
sesti. Tutkiminen tuo esiin löydöksiä, joihin mietitään sopivat testit. Päätelmät tehdään spesifien
testien antamien tulosten ja yksilöllisten päämäärien sekä alussa tehtyjen havaintojen perusteella.
Havainnollisia testejä ovat kyykistys, jalan nosto ja yhdellä jalalla seisominen (OLS), rintaran-
gan rotaatio istuen, suoran jalan nosto selinmakuulla (ASLR). Asentoanalyysi istuen ja seisoen
sekä kävelyn tarkastelu kertovat myös asiakkaan toimintakyvystä ja hallinnasta. Tarkoituksen-
mukainen hoitaminen on spesifiä kullekin asiakkaalle. Esimerkkinä Circus Soleilin esiintyjä,
jonka th-rangan kiputilan syy löytyi, kun tutkimus tehtiin siinä asennossa missä se työssä esiintyi
eli käden nosto käsillä seisoen.  Kun ongelmakohta selvitettiin, pystyttiin ohjaamaan oikea tapa
toimia. Jokainen hoitokerta on siis yksilöllinen. Jokaisella hoitokerralla sovelletaan erilaisia tek-
niikoita (release), joilla voidaan vaikuttaa löydettyyn ongelmakohtaan esim. yliaktiivisten lihas-
ten vapautus, nivelen liikkuvuuden palauttaminen jne.  Etsitään oikeaa linjausta ja optimaalista
asentoa tarkoituksenmukaisissa tehtävissä (align). Haetaan uusia liikemalleja ja asentoja, yhteyt-
tä syvälihassysteemin ja pinnallisten lihasten välille sekä yhteyttä aivoihin ( ”aivot oppii sitä
mitä harjoitellaan”) (connect) sekä liikettä/liikkumista sellaisilla tavoilla, jotka ovat tarkoituk-
senmukaisia päämäärään pääsemiseksi (move).

ISM-malli on hyvin kokonaisvaltainen ja se ottaa huomioon sekä sensorisen, kognitiivisen että
emotionaalisen ulottuvuuden asiakkaan kokemuksista. Se on lähestymistapa, joka huomioi koko
persoonan ja kehon, kun sekä vamman että oirekokemuksien perusteella etsitään ja hoidetaan
primery driveria.   Clinical puzzle antaa terapeutille kehyksen järjestää tiedot ja tutkimustulokset



yhteen ja tulkita niistä löydökset, joiden perusteella hän voi suunnitella parhaan asiakkaalle so-
pivan hoitomuodon. Hoitomuotona ovat moninaiset fysioterapeutin työkalupakkiin kuuluvat
menetelmät. Diane Lee käyttää paljon akupunktiota, nivelen mobilisointia, manipulaatiota, lihas-
ten ”vapautusta”; johon hänellä oli oma tekniikkansa, teippausta ym.

Mitä ajatuksia ja antia sain koulutuksesta lantionpohjan toimintahäiriöihin?  Ainakin päällim-
mäisenä nousi esille, että alkututkimiseen kannattaa keskittyä vielä entistä enemmän kokonais-
valtaisen näkemyksen saamiseksi. Missä on primary driver? Missä toiminnassa liikkeen hallinta
pettää?  Haastattelun jälkeen tutkin siis asiakkaan toimintakykyä, tietenkin mietittynä kullekin
asiakkaalle sopivat testit. Aluksi asentoanalyysi ja erityisesti lantion asento, tavat ja tottumukset
ja miten lantio käyttäytyy eri toiminnoissa. Onko puolieroja lantiossa? Jos on myös selkäkipuja
taustalla, katson kyykistyksen, yhdellä jalalla seisomisen, tutkin ehkä lonkan liikkuvuutta ja vielä
tarvittaessa miten kylkiluiden liikkuvuuden laita on ja miten hengitys toimii. Tarkkailen onnis-
tuuko tehtävä optimaalisesti vai pettääkö hallinta jossain kehon osassa. Näistä, alkuhaastattelun
ja tietenkin lantionpohjan emg-tutkimuksen perusteella voin päätellä mikä on syy siihen, että
lantionpohja pettää.  Diane Lee käyttää abdominal canister – nimitystä pallean ja lantionpohjan
välisestä alueesta, jossa pallea on kattona ja lantionpohja lattiana ja ympärillä seininä syvät vat-
salihakset ja faskiat.  Jos jokin niistä rakenteista on heikko, se näkyy toimintahäiriönä ko. koh-
teessa. Heikoin lenkki pettää esim. tyrä, kohdun laskeuma, virtsan karkailu, välilevyn pullistuma.

Jos lantio on kallistunut taaksepäin, se on lantionpoh-
jan kannalta huono asento. Siinä vatsaontelon paine
painaa suoraan alaspäin ja altistaa laskeumille. Myös
virtsarakon asento muuttuu. Siksi siis on hyvä katsoa
asiakkaan tyypillinen istuma-asento ja istuutuminen
seisoma-asennon lisäksi. Näissä voi tarkkailla onko
lantio eteen - vai taakse kallistunut, onko lantion asen-
to ehkä toispuoleinen. Huonon istuma-asennon (poste-
rior tilt) vaikutusta lantionpohjaan ja ylemmäksikin
kehoon kannattaa miettiä. Myös hengitys kannattaa
katsoa, silla lantionpohja ja pallea ovat vastapari ja
toimivat samaan suuntaan. Diane Leen mukaan hengi-
tys on tärkeä osa lantionpohjakipupotilaan hoitoa, sillä
hengityksen avulla voidaan oppia rentouttamaan lan-
tionpohjaa.

 Tutkimusten mukaan vatsalihasaktivaation mukana
tapahtuu lantionpohjan lihasten aktivaatio ja päinvas-
toin. Terveillä näin tapahtuukin, mutta jos kyseessä on
alaselän, lantion alueen tai lonkan toimintahäiriö ja
mukana on kipua ja/tai inkontinenssia, sitä ei välttä-
mättä tapahdu. Vaikka Transversus abdominis akti-
voituukin kunnolla, se ei välttämättä takaa, että lan-
tionpohja aktivoituu mukana. Jotta uusi neuraalinen
yhteys saavutetaan koko vatsakanisterin alueen syvien
lihasten välille, vaatii se sopivien vihjeiden ja mieli-
kuvien löytämistä jotka auttavat koko alueen syvien



lihasten yhteistyön löytämistä. Jos tutkimuksessa havaitaan, että lantionpohjan aktivoitumista ei
tapahdu tarpeeksi, tai se on asymmetrinen tai aktivoitumisjärjestys on väärä - silloin spesifiä har-
joittelua tarvitaan. Myös yliaktiivinen lantionpohja voi aiheuttaa vääräaikaista aktivoitumista
lantionpohjassa. Aivojen viestiä voi muuttaa, kun harjoitellaan eriytyneesti lantionpohjan lihak-
sia 10 s supistus 10x / 3 sarjaa, 3-4x päivässä. Kahdessa viikossa tapahtuu jo muutosta tilantees-
sa ja 4 viikon jälkeen ei tarvitse enää tehdä ko. harjoitusta. Kesto ja supistusten määrä voi kui-
tenkin vaihdella päivittäisen tilanteen mukaan. Lopullinen tavoite on kuitenkin saavuttaa ko.
harjoittelu määrä.

Kylkiluiden ja rintakehän ei heti arvaisi liittyvän lantionpohjaan, mutta huomionarvoista on että
rintakehässä on 136 niveltä ja kaikissa nivelissä on jonkinasteista liikettä. Liikehäiriö jossain
nivelessä voi pitkään jatkuessaan aiheuttaa ongelmia lantioon/lantion asentoon ja sitä kautta
myös lantionpohjaan. Iliocostalis- lihas on yksi ongelmien aiheuttaja. Kiristyessään se vetää kyl-
kiluita alaspäin ja kylki lyhenee vaikuttaen mm. SI-nivelen asentoon. Tämä voi olla myös vain
toispuoleista.  Iliocoggygeys -lihas on Diane Leen mukaan usein epätasapainossa. Hänen mu-
kaansa thorax on usein driver lantion ongelmiin. Lantion alueen kipu voi olla seurausta epäopti-
maalisesta toiminnasta thoraxissa eli ongelmia voi olla linjauksessa, biomekaniikassa tai kontrol-
lissa. Lonkkanivelen liikkeen tutkiminen on paikallaan ainakin silloin, jos lantionpohjassa on
hyperaktiivisuutta. Lihasten kiinnityksistä johtuen kireät/jännittyneet lantionpohjan lihakset saat-
tavat vetää niveltä sisäänpäin. Femurin pään liikuttelu paljastaa kireän suunnan/lihaskireydet ja
samassa asennossa voi myös käsitellä niveltä.

4 päivän koulutus sisälsi paljon mielenkiintoista asiaa. Niiden sisäistäminen vaatii paneutumista
aiheeseen yhä uudelleen. Olen tässä tuonut esiin pienen osan koulutuksen kokonaisannista. Jos
mielenkiinto heräsi, suosittelen lukemaan Diana Leen kirjan The Pelvic Girdle, siinä on tekstin
lisäksi online osuus, jossa on mm. videopätkiä ultraäänitutkimuksista esim. miten lantionpohja
toimii yskäisyn aikana.

Lopuksi testiliike kokeiltavaksi. Naksuta kielellä kitalakeen. Mitä napakampi ääni sen napa-
kammat ovat myös lantionpohjan lihakset.
Kirsi Väänänen

Kuvassa Iia Lappalainen, Kirsi Väänänen, Minna Törnävä, Luu Ranko, Diana Lee ja Marianne Kyrk-
lund. Pirkko Metsola puuttuu kuvasta.



RANDOMIZED MULTICENTER FEASIBILITY TRIAL OF MYOFASCIAL PHYSI-
CAL THERAPY FOR THE TREATMENT OF UROLOGICAL CHRONIC PELVIC
PAIN SYNDROMES
Mary P. FitzGerald, Rodney U. Anderson, Jeannette Potts, Christopher K. Payne,Kenneth M. Peters J. Quentin
Clemens, Rhonda Kotarinos, Laura Fraser, Annemarie Cosby, Carole Fortman, Cynthia Neville, Suzanne Badillo,
Lisa Odabachian, Andrea Sanfield, Betsy O'Dougherty, Rick Halle-Podell, Liyi Cen, Shannon Chuai, J. Richard
Landis, Keith Mickelberg, Ted Barrell, John W. Kuseki, Leroy M. Nyberg,  Urological Pelvic Pain Collaborative
Research Network The Journal of Urology 2013, 189 (1) 75-85
Artikkeli löytyy osoitteesta: http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2012.11.018 tai
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022534712054833

Tutkimuksen kulku:

Tarkoitus oli selvittää kahden manuaalisen terapian vaikutusta potilaisiin, joilla on kroonista
lantion alueen kipua (chronic pelvic pain syndroms). Potilaiksi valikoitui 48 henkilöä, joilla oli
krooninen eturauhastulehdus (prostatitis), lantion alueen kipuoireyhtymä (chronic pelvic pain
syndrome), krooninen virtsarakontulehdus (cystitis) tai kivulias rakko-oireyhtymä (painful blad-
der syndrome) kuudesta eri hoitoyksiköstä. He jaettiin kahteen eri ryhmään, joista toinen sai
myofasciaan keskittyvää fysioterapiaa (MPT) ja toinen terapeuttista hierontaa (GTM). Tunnin
kestäviä hoitokertoja oli viikoittain 10 viikon ajan.

Menetelmät:
a) Myofasciaan keskittyvää fysioterapia ( MPT Treatment = Myofascial physical therapy)

Hoitokertojen sisältö räätälöityi potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Käsittelyn ja terapian koh-
teena olivat vatsanseinämän, selän, pakaroiden ja reisien pehmytkudokset, sen mukaan mistä
löytyi epänormaalia kudosta tai kipeitä myofascialisia trigger-pisteitä.

Tunnin kestävällä hoitokerralla käytettiin seuraavia menetelmiä: trigger-pisteiden painaminen,
trigger-piste alueiden manuaalien venyttely ja myofascian rentouttaminen

Käsittelyssä huomioitiin seuraavia alueita ja asioita:
v potilaan ollessa vatsalla tutkittiin bilateraalisesti alue, joka oli 10. kylkikaarenluun ja polvi-

taipeen välissä
v potilaan ollessa selinmakuulla tutkittiin reidet kauttaaltaan sekä vatsan seinämät alkaen häpy-

luun yläpuolelta ja päätyen kylkikaarenluihin
v intarvaginaalisesti tai intrarectaalisesti lantionpohjan kudosten hoito ja lihas-

hermojärjestelmän käytön uudelleen oppiminen. Tavoitteena oli lantionpohjan lihasten veny-
vyyden lisääminen ja lihasten rentouttaminen

v hoitokertojen välissä potilasta ohjattiin tiedostamaan lp:n liikettä virtsaamistapahtuman yh-
teydessä.

v lisäksi kukin sai yksilöllisen tarpeen mukaan lihasvenyttely- tai harjoittamisohjeita kotiin
tehtäväksi (48% sai ohjeita)

Erityishuomio terapian etenemisjärjestyksestä:
v Toistuvien hoitokerojen myötä kudokset alkoivat asteittain tulla joustavimmiksi

http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2012.11.018
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022534712054833


v Hoito aloitettiin pinnallisista kudoksista ja sen tulessa joustavammaksi pystyttiin käsittele-
mään pidempään intravaginaalisesti tai- anaalisesti kudoksia

v Kotiharjoitusohjeet aloitettiin ehdottomasti pinnallisten lihasten harjoituksilla, koska Kegelin
harjoitukset olisivat pahentaneet tilannetta entisestään. Vasta myöhäisemmässä vaiheessa
pystyttiin siirtymään Kegelin harjoituksiin.

b) Terapeuttinen hieronta ( GTM Treatment = Global therapeutic massage
Potilaat kävivät kerran viikossa tunnin kestävässä länsimaisessa hieronnassa, jossa  erilaisilla
hierontatekniikoilla käsiteltiin ylä- ja alaraajat, selkä, pakarat, vatsa, pää ja niska. Potilailla ei
ollut kotiharjoitteluohjeita.

Tulokset:
Terapeuttisessa hieronnassa (GTM) oli 24 (51%) potilaista ja myofasciaan keskittyvässä fysiote-
rapiassa (MPT) oli 23 (49%) potilaista. Terapioihin sitouduttiin erinomaisesti, 94% potilaista
kävivät loppuun asti hoidot.

Kokonaisarvio hoidon tuloksellisuudesta oli 57%:sta MPT-ryhmässä. Se oli merkittävästi korke-
ampi kuin 21%, mikä oli GTM-ryhmässä.

Tuloksia arvioitiin monipuolisesti, ja tässä yksityiskohtia:
GTM: MPT:

Merkittävää paranemista: 3/24 8/23
Kohtalaista paranemista: 2/24 5/23
Lievää paranemista: 10/24 6/23
Ei muutosta: 5/24 2/23
Lievää huononemista: 1/24 0/23
Kohtalaista huononemista: 1/24 1/23
Merkittävää huononemista: 0/24 0/23
Ei vastausta: 2/24 1/23
Tavallisin haitta-vaikutus oli kipu

Johtopäätökset:
Alustavat tulokset ovat rohkaisevia.
Kokonaisvaltainen myofasciaan kes-
kittyvät fysioterapia on mahdollista ja
tarkoituksen mukaista hoidettaessa
urologisesta kroonisesta kivusta kär-
siviä.

Artikkelin Suomeksi lyhensi meille
Vuokko Jernfors



TIEDOTUKSIA
YHDISTYKSEN APURAHA

Yhdistys jakaa tänä vuonna apurahoja jäsenilleen 500 € syksyn apurahahaussa, lisäksi viimekevään ja-
kamattomat apurahat jaetaan syksyllä. Vapaamuotoinen kirjallinen, korkeintaan yksisivuinen allekirjoi-
tettu apurahahakemus lähetetään puheenjohtaja Minna Törnävälle 15.10.2013 mennessä osoitteeseen:
PFYZ, TAYS, PL 2000, 33521 Tampere. Myös sähköpostina minna.jussi(at)luukku.com.

Myöntämisperusteet:
Olet erikoisalayhdistyksemme jäsen ja et ole saanut yhdistyksemme apurahaa viimeiseen kahteen vuo-
teen.

Apurahan kohteena voi olla koulutus, kongressi, tutkimus-, kehittämis- tai opinnäytetyö. Apurahahake-
muksessa tulee ilmetä työkuvasi ja apurahan kohde. Hakemuksessasi tulee myös näkyä saatko tai oletko
hakenut apurahaa muilta tahoilta. Apurahaa voit hakea etu- tai jälkikäteen vuoden 2013 hakemiskohdet-
ta varten. Hakemukset käsitellään nimettömänä hallituksen kokouksessa.

JÄSENET ILMOITTAVAT

Ostetaan käytetty Neurotrac ETS. Merja Fager, (03) 3142 5800.

Jäsenemme saavat ilmoittaa sähköisessä tiedotteessamme pienen ilmoituksen ilmaiseksi. Seuraa-
va jäsentiedote ilmestyy viikolla 50. Otamme mielellään aineistoa, niin kirjallista kuin kuvallis-
takin vastaan. Jos esim. harrastat valokuvausta ja haluat jakaa taitojasi meille (tosin ilmaiseksi),
niin tässä olisi oiva lehti kuville.  Halutessa ota yhteyttä puheenjohtajaan.

Yhdistyksen suljettu Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/172384866128877/

Yhdistyksen anatomiset kuvat: http://www.pelvicus.fi/anatomia.pdf

Sähköanturit lantiopohja- hoitoihin edullisesti :

Periform Plus 25 e (alv 0%)
Anuform 29 e (alv 0%)

                                                                + toimituskulut

Fysikaalinen hoitolaitos
UNTOPLASSI OYK

Kauppatie 9, 60800 ILMAJOKI
puh. 06-4248153

www.kuntoplassi.fi

Tilaukset : p 06 4248153  tai posti@kuntoplassi.fi

https://www.facebook.com/groups/172384866128877/
http://www.pelvicus.fi/anatomia.pdf
http://www.kuntoplassi.fi
mailto:posti@kuntoplassi.fi


PELVICUS-PÄIVÄT Varalan urheiluopisto.

TORSTAI 6.2 TEEMA: Kipu

08.00 Ilmoittautuminen, näyttelyyn tutustuminen ja aamukahvi + suolainen
08.50 Tervetuloa, päivän puheenjohtaja Marita Karppinen

09.00 Vatsaontelon ja lantionalueen fascia rakenteiden terapia, OMT-ft Maarit Keskinen
10.00 Työpajat 10.00-11.00 & 11.15-12.15 (ei tarvitse valita etukäteen)

a. Vatsaontelon ja lantionalueen fasciakäsittely
b. Kivunhoito ja sähköt, keskustellen ja kokeillen

12.15 Ruokailu ja näyttelyyn tutustuminen

13.00 Seksuaalisesti kaltoin kohdeltujen oireet, Työnohjaaja, Pari-, perhe- ja seksuaaliterapeutti
Milja Utukka-Jokinen

14.00 Työpajat kestoltaan 90 min, valitse näistä 2 ilmoittautumislomakkeeseen
14.00- 15.30 ja 15.35 – 17.05
a. Krooninen kipu ja asentohuimaus – onko yhteyttä? Tutkiminen ja hoito
b. Lantionrenkaan ja vatsakapselin toimintahäiriöt ja kinesioteippaus, ft Kaisa Kataja
(Max 16hlöä/ryhmä)
c. Seksin apuvälineet osaksi vulvodyniapotilaan itsehoitoa. Opinnäytetyön perusteella
ft Tiia-Noora Hokkanen
d. Haasteena seksuaalisesti kaltoinkohdellun fysioterapia-asiakkaan kohtaaminen,
Keskusteleva ryhmä MiljaUtukka-Jokisen johdolla. (max 10 hlöä/ryhmä)

- Hedelmätarjoilu worksopien ajan

17.15 Saunajumppa, liikuntavarusteet
Baila mama 45 min, ft Suvi Mäntyniemi

18.15 Rantasauna ja iltapala



PERJANTAI 7.2 TEEMA: Suolentoimintahäiriöiden hoito konservatiivisesti

08.00 Ilmoittautuminen, Kahvi + suolainen, näyttelyyn tutustuminen
08.30 Tervetuloa, päivän puheenjohtaja Minna Törnävä

08.35 Suoliston anatomia ja funktio sekä yleisimmät toimintahäiriöt, el Ilona Nieminen, Tays
09.45 Ulosteenkarkailun ja ummetuksen hoito kuitu- ja lääkevalmistein sekä suolihuuhtelu

Avannehoitaja Marja-Liisa Mulo-Rantanen, Tyks
10.45 Suolentoimintahäiriöiden fysioterapia, fysioterapeutti Pirkko Åkermann, Ksshp

11.45 Huoneiden luovutus, näyttelyyn tutustuminen ja ruokailu

12.45 Pelvicpain konferenssiterveiset. Mitä uutta kivun hoidossa? Anu Parantainen
13.15 Yhdistyksen vuosikokous ja kahvi + makeapala (Luento alkaa välittömästi kokouksen

jälkeen)
14.00 Ravitsemusterapeuttinen näkemys ummetuksen hoidossa. Sekä mitä on vähäoksalaattinen

dieetti? (esim virtsa- ja vd-kipujen hoidossa), Ravitsemusterapeutti Petra Luostarinen
15.15 ICSn konferenssiterveiset Miia tai Minna (synnytysvauriot)

16.00 Kiitos ja hyvää kotimatkaa!

Maksimihenkilömäärä torstaille 55 ja perjantaille 70. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautumiset: http://www.pelvicus.fi/koulutukseen.html
Työpajat a-d täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Muista merkitä lomakkeeseen työpajat!

Koulutus on tarkoitettu jäsenillemme, mutta jos 15.12 jälkeen paikkoja jää vapaaksi, voivat ei-jäsenet
osallistua koulutukseen.

HINTA: 15.12 mennessä 15.12 jälkeen
Vain jäsenet Jäsenet EI-jäsenet
TO-PE 255€ 305€ 385€
TO 155€ 180€ 220€
PE 125€ 150€ 200€

Majoittumisen osallistuja hankkii itse esim. Pelvicus-kiintiöstä Varalasta.

Tiedotteen kuvat Miia Silventoinen ja Minna Törnävä

http://www.pelvicus.fi/koulutukseen.html

