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Maanantaina 6.9. klo 15.30 – 18.30
Ennakkonäytös Arto Halosen elokuvasta Prinsessa
Elokuva pohjautuu tositapahtumiin. Se kertoo Kellokosken sairaalan kuuluisimman potilaan
Anna Lappalaisen tarinan. Anna kertoo olevansa prinsessa, eikä hyväksy, että häntä kutsutaan
todellisella nimellä. Käynnistyy vuosia kestävä prosessi, jossa puntaroidaan yksilön oikeuksia
ja sairauden leimaavuutta. Omalla tavallaan Prinsessa valloitti lähipiirinsä sydämet ja löysi
elämäntehtävän toisten hoidettavien auttamisesta. Huom! Ennakkoilmoittautuminen
täynnä.
Maanantaina 11.10 klo 15.30–17.00
Kohtuus vaarassa
Kohtuus vaarassa -kansalaisseminaari kokosi lokakuussa 2009 joukon ihmisiä Joensuuhun ja
Kolille pohtimaan kohtuus - teemaa nykyaikaisen länsimaisen kulutusjuhlan keskellä.
Kohtuutta ja kohtuullisuutta lähestyttiin eri näkökulmista sekä luotiin kohtuus -teesit. Kohtuus
tarkoittaa, että täysipainoinen elämä on mahdollista mm. ilman nykyaikaista kulutushysteriaa,
kertakäyttötuotteita, kasvavaa lentoliikennettä ja yhä lisääntyvää yksityisautoilua. Kohtuusklubit jatkuvat syksyllä 2010 kaikille aiheesta kiinnostuneille. Mitä Kohtuus-teema voisi
tarkoittaa terveydenhuollon toiminnassa? Alustajina Markku Aho ja HTM, FM,
bioanalyytikko Ulla-Riitta Pölönen.
Maanantaina 15.11. 13.15 – 17.00
Vakava sairaus perheessä parisuhteen ja lasten kannalta
Lapsiperheiden elämä on täynnä haasteita. Jonkun perheenjäsenen sairastuessa vakavasti
perheen tasapaino voi järkkyä. Tieto sairaudesta ja sen hoidosta herättää monenlaisia tunteita
ja huolia perheen selviytymisestä. Vanhemman tai lapsen psyykkinen tai fyysinen sairaus
vaikuttaa parisuhteeseen, lapsiin, vanhemmuuteen ja perheen toimintakykyyn. Perhe tarvitsee
psykososiaalista tukea, ennakkoluulottomia ja luovia auttamismenetelmiä ja sisäisen eheyden
vahvistamista. Alustajana Florence Schmitt, FT, VET psykoterapeutti, varhaisten
vuorovaikutussuhteiden psykoterapeutti
Maanantaina 13.12. klo 13.15–15 Lääkärin eettinen työkalupakki
Lääkärijärjestöjen yhteistyönä koottu Lääkärien eettinen foorumi on tarkoitettu työssä
heräävien eettisten ongelmien pohdintaan. Millaiset eettiset arvot ohjaavat käytännön lääkärin
työssä, kiireessä, paineessa ja kuormituksessa? Mitä tulisi löytyä jokaisen terveydenhuollon
työntekijän ”eettisestä työkalupakista”?
klo 15.30–17 PKSSK:n keskeisten arvojen tarkastelua: ”Meillä osataan, meillä
välitetään!” Kuntayhtymän uudet Arvotaulut jaettiin toimintayksiköihin keväällä 2010.
Toimintaa ohjaavat keskeiset arvot ovat ihmisarvo, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Kuinka
juuri nämä arvopainotukset voisivat vaikuttaa eettisten ongelmien ratkaisemisessa? Alustajana
Samuli Saarni, LT, VTM, erikoislääkäri, Lääkärien eettisen foorumin ylläpitäjä

