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ääkäriliiton vaalit ovat käynnissä tai käyty,
kun luette tätä juttua. Vaaliliittomme korvalääkärien kanssa syntyi viime hetkillä ennen ehdokasasettelun päättymistä. Mukaan vaaliliittoomme lähti yksi sairaalakorvalääkäri. Anestesiologit ja korvalääkärit parempien työolojen puolesta-vaaliliitosta muodostui Erikoislääkäriyhdistyksen
(SELY) suurin. Kun myös NLY:n listoilla on useita anestesiaan erikoistuvia lääkäreitä ehdokkaina, on
meillä mahdollisuus saada useita anestesiakollegoita
tulevaan valtuuskuntaan.
Mukaan ehdokkaaksi lähti useita anestesiologeja, jotka olivat sitoutuneet hoitamaan valituksi tultuaan kaikkien sairaalansa kollegoiden asioita. Vaaliasiakirjoissa monilla oli allekirjoittajinakin muiden
alojen erikoislääkäreitä. Tämä kuvannee sitä, että
meihin on totuttu luottamaan ja olemme kantaneet
vastuumme hyvin. Meidän erikoisalallamme yhteisten asioiden hoito on kunniassa ja vapaaehtoisia vielä löytyy. Toivottavasti esimerkkimme saa toisetkin
huomaamaan sen, että olisi parempi pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon kuin purnata jälkikäteen.
Yhteinen huoli on ollut työoloista, kuten vaaliliittomme nimikin kertoi eli parempien työolojen puolesta. Päivystämisolosuhteet pitäisi saada sellaisiksi, että tulevatkin erikoislääkärit haluavat päivystää
ja kokevat sen mielekkääksi osaksi työtään. Erilaiset kokeilut ovat nyt tarpeen, sillä monissa paikoissa päivystys on käynyt liian rasittavaksi kaikille. Julkisella sektorilla työskentely pitäisi saada työolosuh-
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teiltaan sellaiseksi, että niillä ja haasteellisella jatkuvalla työsuhteella voisimme kilpailla yksityisen puolen ja keikkafirmojen kanssa. Palkkataso pitäisi myös
saada tietoja, taitoja ja vastuuta vastaavaksi.
Kuluvana kesänä on keskusteltu Kela-korvausten muuttamisesta. Ilmaan on heitetty jopa ajatus
siitä, että julkisessa terveydenhuollossa työskenteleviltä lääkäreiltä rajoitettaisiin tai kiellettäisiin yksityissektorilla toimiminen! Kela-korvauksiin liittyvää
valmistelua on syytä seurata tarkasti ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, etteivät muut päätä mitä kukin vapaa-ajallaan tekee. Jos jokin tuon suuntainen päätös
tehdään, valitsevat monet tiettyjen alojen erikoislääkärit pelkän yksityissektorin. Silläkin on merkitystä
meidän työhömme.
Operatiivisilla päivillä alaosaston vuosikokous on
alustavan ohjelman mukaan perjantaina iltapäivällä,
tosin mahdollisuutta siirtää vuosikokous torstai-iltapäivään tutkitaan. Tarkkailkaa lopullista Operatiivisten päivien ohjelmaa! Toivottavasti mahdollisimman
moni vielä jaksaa osallistua siihen. Siellä voi lähettää toiveita uusille valtuuskunnan jäsenille ja siten
päästä mukaan vaikuttamaan päätöksentekoon. r
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