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Koulutuskalenteri

KOTIMAA 2022

2.11.2021–28.2.2022  
e-Akuuttilääketiede,  
e-kongressi.
www.akuuttilaaketiede.fi

13.–14.1.2022  
Sepelvaltimo update, Helsinki.
www.fincardio.fi

27.–28.1.2022  
SULAT-päivät, Turku.
www.say.fi }koulutuskalenteri

1.–2.2.2022  
Sydämen uä-kurssi, Espoo.
www.sthy.fi

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

24.–25.3.2022  
Anestesia kurssi, Helsinki.
www.say.fi } koulutuskalenteri

5.–6.4.2022  
Tehohoitopäivät, Kuopio.
www.sthy.fi

7.–8.4.2022  
SATEL-päivät, Tampere.
www.say.fi } koulutuskalenteri

25.–27.4.2022  
EuSim ohjaajakurssi, Turku.
www.turkuamk.fi

7.6.2022  
Helsinki Rinaldo Bellomo 
symposium, Helsinki.
www.say.fi } koulutuskalenteri

21.–23.9.2022  
Traumapäivät, Tampere.
www.traumasurgery.fi

22.–23.9.2022  
Päiväkirurgiset koulutuspäivät, 
Tampere.
www.paivakirurginenyhdistys.
org

26.–27.9.2022  
SSAY:n koulutuspäivät, 
Tampere.
www.say.fi } koulutuskalenteri

Syksy 2022  
SOAT syys koulutuspäivät.

1.–2.11.2022  
Tehohoitopäivät, Helsinki.
www.sthy.fi

24.11.2022  
Sydämen uä-peruskurssi 2022, 
Helsinki.
www.fincardio.fi

23.–25.11.2022  
Operatiiviset päivät, Helsinki.
www.kirurgiyhdistys.fi

ULKOMAAT 2022

19.3.2022  
5th European Day of Regional 
Anesthesia
www.esraeurope.org

22.–25.3.2022  
41th ISICEM, Bryssel, Belgia.
www.intensive.org

27.–30.4.2022  
12th Congress of EFIC,  
Dublin, Irlanti.
www.efic-congress.org

4.–6.5.2022  
EMS 2022, Glasgow,  
Iso-Britannia
www.emseurope.org

4.–6.6.2022  
Euroanaesthesia 2022,  
Milano, Italia.
www.esahq.org

30.5.–1.6.2022  
14th IAAS Congress,  
Brugge, Belgia.
www.iaas-med.com

8.6.–10.6.2022  
36th SSAI Congress 2022,  
Oslo, Norja.
www.ssai.info

16.–17.6.2022  
Resuscitation 2022, 
Antwerpen, Belgia
www.erc.edu/events
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Ensihoito

Ilmatien hallinta

Kivunhoito

Neuroanestesiologia

Obstetrinen  
anestesiologia

Pediatrinen  
anestesiologia

Regionaalinen 
anestesiologia

Sydänanestesiologia

SAY

Tehohoito

Ultraääni

Verenvuoto  
ja hyytyminen

Yleiskongressi

Simulaatiokoulutus

22.–25.6.2022  
39th Annual ESRA Congress, 
Thessaloniki, Kreikka.
www.esraeurope.org

19.–23.9.2022  
IASP 2022 World Congress on 
Pain, Toronto, Kanada.
www.iasp-pain.org

29.9.–1.10.2022  
12th ESPA Congress,  
Porto, Portugali.
www.euroespa.com

22.–26.10.2022  
ESICM LIVES 2022, Pariisi, 
Ranska.
www.esicm.org

22.–26.10.2022  
Anesthesiology 2022, 
New Orleans, Yhdysvallat.
www.asahq.org/

9.–13.12.2022  
76th PGA Assembly, New York, 
Yhdysvallat.
www.nyssa-pga.org/pga-
meeting

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

Haku SSAI:n 
obstetrisen anestesian 

erityis pätevyys-
koulutukseen päättyy 

1.3.2022.

KOULUTUSVINKKI

Erikoistuva lääkäri, LL Maria Heinola 
(Tays, Anestesiaklinikka).

Olet Maria mukana 
SATEL-päivien järjestely-
toimikunnassa. Miksi 
kannattaa osallistua juuri 
Tampereen SATEL-päiville?

Tampere on jo itsessään vierailun 
arvoinen kaupunki ja olemme panos-
taneet SATEL-päivien koulutuksen 
sisällön lisäksi mukavaan koulutus-
ympäristöön sekä oheisohjelmaan. 
Useamman vuoden etäkoulutus-
ten jälkeen onkin erittäin mukava 
kokoontua paikan päälle nauttimaan 
sekä koulutuksesta että kollegoiden 
seurasta.

Tällä kertaa emme ole 
rakentaneet koulutusta 
erityisen teeman ympä-
rille, vaan koulutuspäivien 
luennot koostuvat pienemmis-
tä arkisista aiheista, joihin jokainen 
anestesiaan erikoistuva lääkäri 
hyvin todennäköisesti arkityössään 
törmää. Aiheet sopivat mielestäni 
sekä juuri erikoistumispolkunsa 
alussa oleville lääkäreille kuin myös 
kokeneemmille kollegoille. Tavoit-
teenamme päivien suunnittelussa 
on ollut se, että aihealueet löytyvät 
sekä keskus sairaalan että yliopisto-
sairaalan arjesta, ja että koulutukses-
ta saisi työkaluja erikoistuvan omaan 
arkityöhön. Meillä on myös loistavat 
luennoitsijat. Tervetuloa koulutuk-
seen Tampereelle!

Erikoistuvien lääkäreiden jaos SATEL

SATEL on SAY:n anestesiologiaan ja 
tehohoitoon erikoistuvien lääkärei-
den oma jaos, jonka tavoitteena on 
osallistua erikoislääkärikoulutuksen 
kehittämiseen ja valvoa erikoistu-
vien lääkäreiden etuja. Vuosittainen 
päätapahtuma on keväisin vuosi-
kokouksen yhteydessä järjestettävä 
kaksipäiväinen koulutus (SATEL-päi-
vät), joka on suunnattu erikoistuville 
lääkäreille.

SATELin hallitus koostuu 
kunkin yliopistosairaalan edusta-
jasta. Lisäksi hallitukseen on otettu 
mahdollisuuksien mukaan muita 
erikoistumiskoulutuksen kehittä-
misestä kiinnostuneita henkilöitä, 
joiden kautta on pyritty pitämään 
yhteyttä myös keskussairaaloihin, 
pohjoismaisiin kollegoihin (NYA) 
sekä kattojärjestöömme (SAY). 

Jaoksen hallitustoimintaan kannat-
taa lähteä mukaan, sillä se tarjoaa 
yhdistystoiminnan lisäksi myös erin-
omaisen mahdollisuuden tutustua 
muiden paikkakuntien erikoistuviin 
kollegoihin ja laajentaa näkemys-
tään erikoislääkärikoulutukseen 
liittyvissä asioissa.

SATELin jäsenyyttä ei tarvitse 
anoa erikseen, vaan jaos ottaa suo-
raan kaikki SAY:n erikoistuvat lääkä-
rit jaoksen jäseniksi. Jäsenyyteen ei 
liity velvoitteita eikä jäsenmaksua. 
Mikäli kiinnostuit SATELin hallitus-
toiminnasta ole rohkeasti yhteydes-
sä hallituksen jäseniin.

Lisätietoja: www.say.fi f jaokset f 
SATEL
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