Erikoistuvan palsta

Juniorikilta!
Timo Jama

M

ennyt vuosi 2002 oli monella tapaa merkityksellinen SATELin toiminnan kannalta. Helmikuussa kokoonnuimme
Kuusamoon, Rukalle toisille SATEL-päiville. Oululaiset olivat järjestelyvuorossa ja siitä suurkiitos
heille. Ohjelmassa oli paljon mielenkiintoisia luentoja lähinnä tehohoitoon painottuen sekä onnistunut pelastusharjoitus paikallisten viranomaisten
ja vapaaehtoisten kanssa Rukan hiihtokeskuksessa.
Sääkin oli näin etelän miehen kannalta siedettävä ja
hiihtomäkeenkin pääsi harjoitusten jälkeen rentoutumaan. Kuusamossa SATEL myös päätti säännöistään sekä siitä että haemme SAY:n alajaoksen statusta. Kokousraportti julkaistiin Finnanestin numerossa 2/02.
Toinen merkittävä askel oli SATELin koulutussuosituksen julkaiseminen, joka niinikään julkaistiin Finnanestin numerossa 2/02 ja on luettavissa nettiosoitteessa www.finnanest.fi/koulutukset/
satel_ohje.html. Merkittävin uusi
asia tässä on systemaattisen teoreettisen koulutuksen
voimakas lisääminen, mikä vastaa erikoistuvan lääkärin tarvetta. Liian usein alamme teoreettinen tieto-opetus jää satunnaiseksi ja puutteelliseksi erikoistuvan näkökulmasta. Erilaista koulutusyhteistyötä
ollaankin nyt suunnittelemassa ja tavoitteenamme
on, että alan ”peruskurssit” tulisivatkin pakollisiksi
kaikille erikoistuville lääkäreille yhtenäisen perustietopohjan turvaamiseksi.
Erikoistuvien lääkärien kannalta varmasti merkittävin asia vuonna 2002 oli kuitenkin se, että emoyhdistys viimein hyväksyi syyskokouksessaan SATEL:n
SAY:n alaiseksi yhdistykseksi, työnimeltään juniorikilta (vrt. seniorikilta). Kiitos tästä luottamuksesta!
Juniorikilta tulee pitämään jo vakiintuneesta nimestään kyllä kiinni, sen verran naseva ja vakiintunut
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kirjainyhdistelmä mielestämme on.
Alkava vuosi on SATELin silmin hyvä vuosi. Keskitymme jäsenhankintaan, jotta useammatkin erikoistuvat lääkärit saavat äänensä kuuluviin. 16.12
tilanteen mukaan jäseniä meillä on jo 58! Pidämme
kolmannen vuosikokouksemme, SATEL 03, 4.–6.4
Helsingissä ja Tallinnassa, teemana on tällä kertaa
vitaalielinten vajaatoiminta-anestesia, tehohoito ja
transplantaatiotoiminta. Kutsumme kaikki erikoistuvat mukaan, ilmoittautumisohjeet toisaalla tässä
lehdessä. Toivomme vahvasti, että klinikoissa otettaisiin tämä huomioon leikkaus- ja päivystyslistoja
tehtäessä, jotta mahdollisimman moni erikoistuva
pääsisi kokoukseen. Tietysti seniorilääkäritkin ovat
tervetulleita, tieteellinen ohjelma on varmasti mielenkiintoinen. Lisäksi työn alla on SATELin kotisivut Internetiin, jotka saamme SAY:n sivujen yhteyteen omaksi SATEL-painikkeeksi. Käykää alkuvuodesta katsomassa.
Operatiivisten päivien yhteydessä pidetyssä kokouksessa SATELin hallitus päätti vaihtaa puheenjohtajan pyynnöstä puheenjohtajaansa ja lupauduin
tähän tehtävään, joten tässä ominaisuudessa toivotan hyvää alkanutta vuotta kaikille lukijoille ja toivottavasti näemme SATEL 03 -koulutuksessa! r
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