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Kotimaassa 2014

8.–9.9. saY ja aesculap academy: 
Ventilaattorikurssi. helsinki.  
ilmoitus tässä lehdessä (sivu 280).

15.–16.9. saY ja aesculap academy: 
puudutuskurssi. helsinki.  
ilmoitus tässä lehdessä (sivu 281).

17.–18.9. sydämen uä-tutkimus 
teholla. helsinki. info: www.sthy.fi 

22.–23.9. saY / sydänanestesia: 
aorttakirurgia. tuohilampi, Vihti. 
info: www.say.fi  tapahtumakalenteri

28.–29.10. tehohoitopäivät. Messu-
keskus, helsinki. info: www.sthy.fi

3.–4.11. saY ja Baxter oy: inhalaatio-
kurssi. radisson Blu Marina palace, 
turku. info: www.say.fi  tapahtuma-
kalenteri

5.–7.11. european trauma Course 
(etC). kuopio. info: www.say.fi  
tapahtumakalenteri

13.–14.11. kivun hoito moniamma-
tillisena yhteistyönä. tampere-talo, 
tampere. ohjelma tässä lehdessä 
(sivu 283).

17.–18.11. tehohoidon lisäkoulutus-
kurssi, turku. info: www.say.fi  
tapahtumakalenteri

26.–28.11. operatiiviset päivät. 
Messu keskus, helsinki.  
alustava ohjelma tässä lehdessä 
(sivut 284–285).

Ulkomailla 2014

3.–6.9. 33rd annual esra Congress. 
sevilla, espanja.  
info: www.esraeurope.org 

17.–19.9. eaCta iCCVa 2014. Firenze, 
italia. info: www.eactaiccva2014.org

18.–20.9. annual Congress of the 
european society for paediatric 
anaesthesiology. praha, tsekki.  
info: www.euroespa.org

27.9.–1.10. 27th esiCM (european 
society of intensive Care Medici-
ne) annual Congress. Barcelona, 
 espanja. info: www.esicm.org

2.–3.10. 3rd nordic Conference 
on research in patient safety and 
 Quality in healthcare. stavanger, 
norja. info: www.uis.no/news/ 
conferences/nsqh-2014/ 

6.–11.10. 15th World Congress  
on pain. Buenos aires, argentina.  
info: www.iasp-pain.org

9.–18.10. saY / ensihoitojaos ja sslY: 
aDals 2014 – sukellusonnettomuu-
den ensihoito. sun island, Malediivit. 
info: www.say.fi  tapahtumakalenteri 

10.10. saMBa Mid Year Meeting. 
new orleans, la, Usa.  
info: www.sambahq.org

11.–15.10. asa annual Meeting.  
new orleans, la, Usa.  
info: www.asahq.org 

30.–31.10. Medical Dispatching 
2014. praha, tsekki.  
info: www.medical-dispatching.com

3.–5.11. three Day Course on 
obstetric anaesthesia and analgesia. 
 lontoo, Uk. info: www.oaa-anaes.
ac.uk

13.–16.11. 13th annual pain Medicine 
Meeting. san Francisco, Ca, Usa. 
info: www.asra.com

24.–28.11. 4th World Congress on 
 regional anaesthesia and pain 
 therapy. Cape town, etelä-afrikka. 
info: www.wcrapt2014.com

12.–16.12. 68th post Graduate 
 assembly in anesthesiology (pGa). 
new York, new York, Usa.  
info: www.nyssa-pga.org

Kotimaassa 2015

26.–27.3. saY / satel: satel-päivät. 
tampere.

16.–19.4. saY / soat kevätkoulutus-
päivät 2015. helsinki – pietari.

23.–24.4. tehohoitopäivät. tampere. 
info: www.sthy.fi 

27.–28.10. tehohoitopäivät. helsinki. 
info: www.sthy.fi

25.–27.11. operatiiviset päivät. 
helsinki.

Ulkomailla 2015

10.–12.6. 33rd ssai Congress. reykja-
vik, islanti. info: www.ssai2015.com

Ilmoita järjestämistäsi tai muuten 
tiedossasi olevista koulutustilai-
suuksista Finnanestin toimitukseen: 
hannele.heine[a]tyks.fi. ilmoita myös, 
mikäli havaitset koulutuskalenterissa 
puutteita tai virheitä.
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