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Hakulomake infektioidentorjunnan erityispätevyyttä varten 

 
Pätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä. 

Hakemuksen liitteenä nimikirjanote, todistukset, julkaisuluettelo, luettelo muusta toiminnasta. 

 

Nimi: 

Syntymäaika: 

Kotiosoite: 

 

Virka: 

Työosoite: 

Puhelinnumero: 

E-mail: 

 

 

1. Pohjakoulutus 

 

2. Jatkokoulutus infektioidentorjuntaan 

 

A. Työ erikoislääkärinä 

 

Oman erikoisalan työtä 2 vuotta erikoistumisen (pohjakoulutus) jälkeen. 

• infektiosairauksien erikoislääkäri  

• kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri  

•    muu soveltuva kliininen erikoislääkärin koulutus, (esim. yleislääketieteen tai terveydenhuollon 

erikoislääkäri, kirurgian erikoisalat, lastentaudit) 

 

B. Muu jatkokoulutuspalvelu 18 kk (kohtien 1-3 palvelua minimi n. 12kk, maksimi 15 kk) 

 

1. Toimiminen kunnan/sairaanhoitopiirin/hyvinvointialueen infektioidentorjunnan vastuulääkärinä tai 

aktiivisena jäsenenä infektioidentorjuntayksikössä 

 

2. Työ kliinisen mikrobiologian laboratoriossa infektioiden torjuntaan liittyen (esim. yhteistyö 

infektioidentorjuntatiimien kanssa, työryhmien jäsenyydet, työskentely infektiolääkärin työparina)   

 

3. Työ infektioepidemiologisessa yksikössä THL:ssä tai ulkomailla. 

 

4. Valtakunnallinen tai alueellinen koulutustoiminta: Esitelmät esim. Infektioidentorjuntapäivillä, 

Tartuntatautipäivillä, alueellisissa koulutustilaisuuksissa. Hyväksytään enintään 3 kk palvelua. 

 

5. Kirjallinen toiminta infektioiden torjuntaan liittyen: 

- oppikirjatekstit, Duodecim, Lääkärilehti, Infektioidentorjuntalehti 

- valtakunnalliset/alueelliset ohjeistukset 

Hyväksytään enintään 3 kk palvelua (referenssit/todistus esimieheltä/esimerkkejä kirjallisista ohjeista). 

 

6. Hoitoon liittyviin infektioihin tai infektioiden torjuntaan liittyvä tieteellinen tutkimustyö. 

Hyväksytään enintään 3 kk palvelua. 

 

7. Yhdistystoiminta:  

Toiminta Suomen Infektioidentorjuntayhdistys ry:n hallituksessa, Infektioidentorjunta-lehden 

toimituskunnassa (2 v. toiminta = 3 kk palvelua, korkeintaan 4 v. toiminta = 6 kk palvelua). 
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C. Kurssimuotoinen kouluttautuminen infektioidentorjuntaan liittyen, 80 tuntia   
 

Kotimaiset kongressit (maksimi 60 h):  

Infektioidentorjuntapäivät, Tartuntatautipäivät 

muut vastaavat (yleiskokouksissa laskettava, mikä osa liittyy infektioidentorjuntaan) 

Ulkomaiset kongressit: (maksimi 60 h): 

Pohjoismaiset infektioidentorjuntapäivät 

Hospital Infection Society (Englanti) – kongressit 

ICPIC, ESCAIDE 

IDweek ja ECCMID soveltuvin osin 

 SHEA 

muut vastaavat (yleiskokouksissa laskettava, mikä osa liittyy infektioidentorjuntaan) 

Kurssit (maksimi 60 h):  

Tampereen yliopiston kurssit (Global Health, Rokotus, Infektioepidemiologia) 

Göteborgin yliopiston infektioidentorjuntakoulutukset 

ECDC:n ja CDC:n järjestämät koulutukset infektioiden sekä mikrobilääkeresistenssin torjunnassa 

Muut vastaavat 

 

Hakumenettely:        

         

 1. Hakemus sisältäen täytetyn hakulomakkeen   

 (liitteenä nimikirjanote, todistukset, julkaisuluettelo, luettelo muusta toiminnasta)   

  

Hakemus toimitetaan Suomen infektioidentorjuntayhdistyksen puheenjohtajalle, yhdystiedot: 

https://infektioidentorjunta.fi/koulutus/erityispatevyydet/ 
 

        

2. Anomuksen käsittely        

 1. Infektioidentorjunnan erityispätevyystoimikunta     

  - Kokoonpano:  

   - Suomen infektioidentorjuntayhdistyksen puheenjohtaja: pj (tai vastuulääkäri)  

   - 2 infektiolääkäriä (erityispätevyys) 

  -2 mikrobiologia (erityispätevyys)  

 -  Suomen infektioidentorjuntayhdistyksen hallituksen nimeämä jäsen   

(erityispätevyys) 

 

- toimikunta käsittelee anomukset 

- toimikunta esittää pätevyyden myöntämistä Suomen Lääkäriliitolle.  

        

  2. Suomen Lääkäriliitto myöntää erityispätevyyden ja Lääkäriliitosta lähetetään todistus.  Liitto 

perii todistuksesta hallituksen päätöksen mukaisen 60 euron todistusmaksun. 

https://infektioidentorjunta.fi/koulutus/erityispatevyydet/

