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Koulutuskalenteri

KOTIMAA 2021

3.11.2020–4.2.2021
 e-Akuuttilääketiede, verkkose-
minaari.
www.akuuttilaaketiede.fi

17.–18.2.2021 
Laskimoanestesiakurssi, etäta-
pahtuma. 
www.say.fi -> koulutuskalenteri

24.–25.3.2021 
FINNSIM 2021, etätapahtuma/
Helsinki.
www.finnsim.fi

17.11.–19.11.2021 
Operatiiviset päivät, Helsinki.
www.kirurgiyhdistys.fi

Syksy 2021 
Päiväkirurgian koulutuspäivä
www.paivakirurginenyhdistys.
org

KOTIMAA 2022

Tammi-/helmikuu  
SULAT-päivät, Turku. 
www.say.fi -> koulutuskalenteri

16.–18.3.2022 
Say Sky 2022, Ruka, Kuusamo.
www.kirurgiyhdistys.fi

ULKOMAAT 2021

13.–14.1.2021 
AAGBI Winter Scientific Mee-
ting, etätapahtuma.
www.anaesthetists.org

30.1.2021 
4th European Day of Regional 
Anaesthesia
www.esraeurope.org

31.1.–12.2.2021 
50th Critical Care Congress, 
etätapahtuma.
www.sccm.org

25.–28.2.2021 
SPA-AAP Pediatric Anesthesi-
ology, etätapahtuma.
www.pedsanesthesia.org

13.3.2021 
e-ESRA, Online Congress, 
etätapahtuma.
www.esraeurope.org

14.–16.4.2021 
Euroneuro 2021, Pariisi, Ranska
www.euroneuro2020.com

30.4.–4.5.2021 
ANZCA, Melbourne, Australia.
www.anzca.edu.au 

12.–15.5.2021 
SAMBA, Arizona, Yhdysvallat.
www.sambahq.org

1.9.2020–31.3.2021 
IASP Virtual Series, etätapah-
tuma.
www.iasp-pain.org 

29.5.–31.5.2021 
Euroanaesthesia, München, 
Saksa. 
www.esaic.org

23.–26.6.2021 
39th Annual ESRA 2021, Thes-
saloniki, Kreikka.
www.esraeurope.org 

27.6.–1.7.2021 
IASP World Congress on Pain, 
Amsterdam, Hollanti
www.iasp-pain.org 

4.–8.9.2021 
17th World Congress of Anaes-
thesiologists, Praha, Tšekki
www.wfsahq.org

31.8.–3.9.2021 
40th ISICEM, Bryssel, Belgia.
www.intensive.org

30.9.–2.10.2021 
ESPA Congress, Krakova, 
Puola.
www.euroespa.com

4.–8.10.2021 
5th ESRA Spring Monothematic 
Conference, Algarve, Portu-
gali.
www.esraeurope.org 

2.–6.10.2021 
ESICM LIVES 2021, Kööpenha-
mina, Tanska. 
www.esicm.org

9.–13.10.2021 
Anesthesiology 2021, San 
Diego, CA, Yhdysvallat.
www.asahq.org

31.10.–02.11.2021
DAS 2021, Birmingham, Iso-Bri-
tannia. 
www.das2021.co.uk 

10.–14.12.2021 
The 75th PGA, New York, NY, 
Yhdysvallat. 
www.nyssa-pga.org
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Ensihoito

Ilmatien hallinta

Kivunhoito

Neuroanestesiologia

Obstetrinen  
anestesiologia

Pediatrinen  
anestesiologia

Regionaalinen 
anestesiologia

Sydänanestesiologia

SAY

Tehohoito

Ultraääni

Verenvuoto  
ja hyytyminen

Yleiskongressi

Simulaatiokoulutus

Lisää koulutuksia www.say.fi f koulutuskalenteri. Onko tiedossasi laadukas koulutustilaisuus? Kerro vinkkisi koulutustoimittajalle.

Muutoksia kevään koulutuksiin 

Vallitsevat olosuhteet aiheuttavat edel-
leen merkittäviä muutoksia koulutus-
ten ja kongressien sekä suunnitteluun 
että toteuttamiseen.

Lastenanestesiajaoksen SULATin 
tammikuun koulutuspäivät on siir-
retty vuoteen 2022. Koulutuspäivien 
suunniteltuna ajankohtana torstaina 
28.1.2021 klo 15 pidetään kuitenkin 
jaoksen vuosikokous etäkokouksena. 
SAY:n ja SKY:n Rukan yhteiskokous 
SaySky maaliskuulta siirtyy myös 
vuodella eteenpäin. Tapahtuman uusi 
päivämäärä on 16.–18.3.2022. Myös 
Tehohoitoyhdistys on jo perunut 
keväälle 2021 suunnitellut koulutuk-
set: sydämen ultraäänikurssin sekä 
tehohoitopäivät. Kansainvälisistä 
kokouksista jäsenistöämme koskeva 
merkittävin muutos on ensi kesän 
Oslon SSAI:n kongressin siirtyminen 
vuodella eteenpäin kesään 2022. 
Samalla kongressi muuttuu parillisina 
vuosina pidettäväksi.

Kotimaista koulutusta on kuitenkin 
tarjolla epidemiatilanteesta huolimat-
ta. Laskimoanestesiakurssi toteutetaan 
virtuaalikoulutuksena helmikuus-
sa 2021 ja simulaatiokoulutuksen 
kongressi FINNSIM 2021 toteutetaan 
tarvittaessa kokonaan verkkokoulutuk-
sena. SAY:n johtokunta kannustaakin 
jaoksia järjestämään mahdollisuuk-
siensa mukaan koulutusta digitaalisin 
keinoin. Lisäksi kannattaa hyödyntää 
anestesiologiaa tukevien erikoisalojen 
koulutustarjontaa, kuten kirurgian tai 
kardiologian webinaareja, mikäli niiden 
ohjelma on anestesiologin kannalta 
mielekästä. 

Useat kansainväliset kongressit 
suunnittelevat ohjelmansa nyt osin 
tai kokonaan toteutettavaksi digitaa-
lisesti erilaisia etätyökaluja käyttäen. 
Tarjonnan voi nähdä myös mahdolli-
suutena: maapallon toisella puolella 
pidettävän kongressin saavutettavuus 
on vain muutaman klikkauksen päässä 

ja kokoukseen voi osallistua vaikkapa 
omalta kotisohvalta. Koulutustarjon-
nan epävakaisuudesta huolimatta 
erityisesti erikoistuvien lääkärien teo-
riakoulutuksen toteutumisesta tulee 
huolehtia ja mahdollistaa etäkoulutuk-
siin osallistuminen. Etäkoulutukseen 
ei voi keskittyä täysipainoisesti, jos 
koulutuksen rinnalle on suunniteltu 
samanaikaisesti kliinistä työtä.

Koulutuskalenterin ylläpitäminen 
ajan tasalla on haastavaa, eikä tieto 
muutoksista kulkeudu aina kalenteriin 
saakka. Täsmällisimmän tiedon saat 
koulutusten omilta www-sivuilta tai 
suoraan järjestävältä organisaatiolta. 
Muista myös kertoa kollegalle, jos löy-
dät kiinnostavan koulutuksen. 

Mistä löydän yhdistysten koulutuksia?

 § Suomen Akuuttilääketieteen yhdistys www.akuuttilaaketiede.fi
 § Suomen Infektiolääkärit www.infektiolaakarit.yhdistysavain.fi
 § Suomen Kardiologinen seura www.fincardio.fi
 § Suomen Kivuntutkimusyhdistys www.skty.org
 § Suomen Kirurgiyhdistys www.kirurgiyhdistys.fi
 § Suomen Lastenlääkäriyhdistys www.lastenlaakariyhdistys.fi
 § Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys www.palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi
 § Suomen Päiväkirurginen yhdistys www.paivakirurginenyhdistys.org
 § Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys www.ssly.fi
 § Suomen Tehohoitoyhdistys www.sthy.fi
 § Suomen Traumatologiyhdistys www.traumasurgery.fi
 § EMA Finland (ALS, EPALS) www.ema.fi
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