
FINNANEST 9, 4 () 113

Edunvalvontauutisia

Tänä vuonna vaalivuosi!

Suomen Lääkäriliiton anestesio-
logien alaosaston johtokunta on 

kokoontunut tämän vuoden puo-
lella puheenjohtaja Matti Viitasen 
johdolla kahdesti. Viime kokoukses-
sa keskusteltiin muun muassa no-
peasti heikenneestä kuntatalousti-
lanteesta ja pohdittiin sen seurauk-
sia erikoissairaanhoidon kannalta. 
Tuorein esimerkki suhdanteiden vai-
kutuksista anestesialääkäreiden elä-
mään on Tampereelta, jossa TAYS on 
siirtänyt jo sovittujen erikoistuvien 
lääkäreiden sijaisuuksien aloitusta 
vähintään puolella vuodella eteen-

päin. Sopii vain toivoa, että edelli-
sen laman kokemukset lääkärityöt-
tömyydestä eivät toistu. Lievä va-
je on kaikesta huolimatta parem-
pi kuin ylitarjonta! Tuoreen väitös-
kirjatutkimuksen mukaan se saattaa 
myös tehostaa toimintaa ja lisätä 
työhyvinvointia. (Saxén Ulla: Työhy-
vinvointi, koulutus ja toiminnan ke-
hittäminen terveyskeskuksissa lää-
käritilanteen näkökulmasta. Väi-
töskirja, Turun yliopisto 2009)

Tänä vuonna on jälleen tär-
keä vaalivuosi. Keväällä järjeste-
tään Nuorten Lääkärien Yhdistyksen 

(NLY) valtuuskuntavaalit ja syksyllä 
Lääkäriliiton valtuuskuntavaalit, joi-
den yhteydessä valitaan myös Suo-
men Erikoislääkäriyhdistyksen (SE-
LY) valtuuskunta. Katselkaa ympä-
rillenne ja tutkistelkaa sisintänne – 
löytyisikö lähipiiristä uusia, reippai-
ta edunvalvojia?

Ollaan yhteyksissä! 
Kevätterveisin  

alaosaston johtokunta
Vaaliasioissa ota yhteyttä 
alaosaston sihteeriin Päivi 

Niemiseen, sähköposti:  
paivi.nieminen[a]hus.fi

Lääkäripäivien paras

Valtakunnallisten Lääkäripäivien 2009 koulutus-
palkinnon sai Suomen Anestesiologiyhdistyksen 

kurssi Tapahtumapaikalta sairaalaan – ensihoitoai-
heisia interaktiivisia potilastapauksia. 

1000 euron arvoinen palkinto jaettiin Lääkäri-
liiton vuosipäiväjuhlan yhteydessä 26. helmikuuta. 
Palkinnon kävi noutamassa kurssin järjestäjä erikois-
lääkäri ja apulaisopettaja Timo Iirola TYKS:sta/ Tu-
run yliopistosta.

Palkintoperustelujen mukaan kurssin tavoite oli 
rajattu selkeästi. Tavoitteena oli perehdyttää ter-
veyskeskuslääkäri keskeisiin ensihoidon periaattei-
siin. Palkintoraatia miellytti oppimista edistävä in-
teraktiivisuus. Lisäksi kiitosta saivat potilastapauk-
set, joiden soveltamisessa tilaisuuteen oli nähty vai-
vaa. Palkinnon saajalta on päätetty tilata kurssi myös 
ensi vuoden Lääkäripäiville.

Palkinnon tarkoituksena 
on toisaalta kannustaa et-
simään uudenlaisia näkö-
kulmia Lääkäripäivien kou-
lutukseen ja edistää uusien 
menetelmien kehittämistä, 
toisaalta taas kannustaa ke-
hittämään vanhojen mene-
telmien uusia sovelluksia. 

Lisäksi halutaan antaa 
tunnustusta henkilöille tai organisaatioille, jotka 
tarjoavat Lääkäripäivillä erityisen laadukasta ja in-
novatiivista koulutusta. Koulutuspalkinto jaettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2007. (JT)
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