
SAY:n apurahat vuodelle 2014

SAY:n Operatiivisten päivien abstraktit 8.9.2014 mennessä!

SAY:n Operatiivisten päivien abstraktin malli

Essi Esittäjä, T Tutkija, S Sivututkija, O Ohjaaja
Sairaalan, klinikan tai laitoksen ja paikkakunnan nimi.

• Tutkimuksen tarkoitus
Abstraktin esittäjän nimi kirjoitetaan kokonaisuudessaan. 
Abstraktin esittäjä voi olla muukin kuin ensimmäinen kirjoittaja, 
mutta hänen etu- ja sukunimensä kirjoitetaan kirjoittajaluette-
loon. Kirjoittajien suhteen pyydetään noudattamaan kansain-
välisiä ohjeita (http://www.icmje.org/ethical_1author.html).

• Aineisto
Abstrakti kirjoitetaan yksipalstaisena Word-tiedostoon ilman 
erityistä muotoilua. Maksimi merkkimäärä 2600 (välilyöntei-
neen) yhden taulukon tai kuvan kanssa tai 3700 (välilyöntei-
neen) ilman taulukoita ja kuvia.

Kuvien tarkkuuden pitäisi olla julkaistavassa koossa 300 
dpi, ja ne tulee liittää mukaan myös erillisinä tiedostoina.

• Menetelmät 
Lyhennelmän pääkohdat ovat tutkimuksen tarkoitus, aineisto, 
menetelmät sisältäen tilastolliset menetelmät, tulokset ja 
johtopäätökset. Jos sama tutkimusryhmä tarjoaa useampia 
töitä, toivomme lähettäjältä merkintää tärkeysjärjestyksestä.

• Tulokset 
Viitteet numeroidaan tekstiin esiintymisjärjestyksessä käyt-
täen sulkeita. Viitteet kirjoitetaan oman alaotsikon alle.

• Johtopäätökset
Abstraktit lähetetään 8.9.2014 mennessä sähköpostin 
liitteenä Finnanestin toimitussihteerille minna.tallgren[a]
fimnet.fi.

Abstraktit esitetään Operatiivisilla päivillä 26.–28.11.2014 
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Abstraktit julkaistaan Finnanestin numerossa 4/2014 ja 
lehden verkkoversiossa, mutta esityksiä ei julkaista verkossa.

Abstraktipalkinnoista päätettäessä kriteereinä ovat tie-
teellinen uutuusarvo, metodit sisältäen statistiikan, tulosten 
merkitys lääketieteelle, esityksen rakenne ja tehokkuus, 
AV-materiaalin taso ja hyödyntäminen sekä suullinen esiinty-
minen.

Hyviä esimerkkejä löytyy viime vuoden vapaiden esitel-
mien abstrakteista (1), mutta tässä ilmoituksessa esitetyt 
tarkennukset tulee myös ja erityisesti huomioida.

• Viitteet
1. Finnanest 2011; 44: 313-23.

PARAS väiTöSkiRJA -PAlkinTO
- valintaperusteet vuonna 2014

 Operatiivisten päivien 2014 yhteydessä 26.–28.11. 
palkitaan paras anestesiologinen väitöskirja. Suomen 
Anestesiologiyhdistyksen johtokunta muutti vuonna 2009 
valintaperusteita siten, että parillisina vuosina jaetaan 
palkinto perinteisesti osajulkaisujen impact factoreiden 
summan perusteella ja parittomina vuosina alakohtaisesti 
kalibroitujen impact factoreiden ja subjektiivisten asiantun-
tija-arvioiden perusteella.

 Vuonna 2014 palkintoa voivat hakea 1.10.2012-30.9.2014 
väitelleet/väittelevät. Paras väitöskirja valitaan osajulkai-
sujen impact factoreiden summan perusteella. Hakuaika 
päättyy 30.9.2014.

 Kaikkien vuonna 2014 palkintoa hakevien tulee toi-
mittaa hakemuksensa sähköisessä muodossa SAY:n 

puheenjohtajalle Tarja Randellille tarja.randell[a]hus.fi.  
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi väitöskir-
jan nimi, osatöiden otsikot kirjoittajineen, julkaisufoorumit 
ja lehtien impact-arvot.

 Väittelijöiden, jotka eivät ole toimittaneet väitöskirjaansa 
vuonna 2013 SAY:n puheenjohtajalle, tulee toimittaa pape-
rinen kopio hakemuksesta ja väitöskirja osoitteeseen Tarja 
Randell, Hyks, ATEK, Töölön sairaala B-10, PL 266, 00029 
HUS. Väittelijöiden, jotka ovat lähettäneet väitöskirjansa 
SAY:n puheenjohtajalle vuonna 2013, ei tarvitse lähettää 
paperikopiota hakemuksesta ja kirjaansa uudelleen, vaan 
vapaamuotoinen ilmoitus valintaan osallistumisesta vuonna 
2014 riittää.

 Sama henkilö ei voi saada palkintoa kahta kertaa.
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