Nyt
Agentit 006 ja 007.

Oscar-juhlat Oulussa
`` Oscar-juhlallisuudet alkoivat
helmikuisena aamuna juhlasymposiumilla ”Vaaran vyöhykkeellä”,
jossa kuulimme useita erinomaisia
luentoja vaikeista äkillisistä sairauksista ja vammoista. Samaan aikaan
toisaalla ”pahamaineiset kardiologit”
olivat päässeet kirurgien ja anestesialääkäreiden liiton sinetöivän
Kuokkapuukon salaisuuden jäljille ja
uhkasivat toimillaan OYS:n operatiivisen toiminnan tulevaisuutta. Yksikön
johtaja M lähetti kuitenkin vihollisen
perään agentit 006 ja 007, jotka monivaiheisen tapahtumaketjun jälkeen
saivat palautettua Kuokkapuukon
oikeille omistajilleen ja näin pääsimme jälleen juhlimaan perinteistä
kirurgien ja anestesiologien yhteistä
Oscar-gaalaa.
Punaiset matot oli asetettu Oulun
seurahuoneelle, jossa juhlaväki pääsi

salamavalojen välkkeessä nauttimaan toinen toistaan loistavammasta elokuvatuotannosta. Elokuvien
myötä valitsimme vuoden oululaiseksi kirurgiksi myös 006:na tunnetun
Tommi Mäntyvaaran sekä vuoden
anestesiologiksi Merja Vakkalan. Elokuvien lisäksi pääsimme nauttimaan
maukkaasta ruuasta ja juomasta sekä
tanssahtelemaan elävän musiikin
tahtiin. Parasta juhlissa oli kuitenkin
erinomainen tunnelma, jonka myötä
rakkaat viholliset jaksavat jälleen tehdä yhteistyötä seuraavatkin vuodet.
Kiitokset juhlien erinomaisista
järjestelyistä asianosaisille ja toivokaamme Oscar-perinteelle jatkoa
myös tulevaisuudessa. 
Tuuli Yli-Olli

Ylläpidätkö osaamistasi?
`` Lääkärin työ vaatii monipuolista
osaamista, kuten prosessien hallintaa, vuorovaikutustaitoja ja vahvaa
lääketieteellistä pohjaa. Yli puolessa
Euroopan yhteisön jäsenmaista
lääkärinoikeuksien ylläpito edellyttää
täydennyskoulutuksen todentamista
määrävuosin. Lääkärijärjestöt haluavat paitsi tukea osaamista ja kehittymistä myös ennen kaikkea varmistaa,
että ammatillisen kehittymisen ja sen
seurannan autonomia säilyy lääkärikunnalla. Lääkärien ammatillisen
osaamisen ja kehittymisen seurannan arviointi on tulossa Suomeen. On
tärkeää, että me itse kehitämme ne
menetelmät, joilla sitä toteutetaan.
Asiantuntija tarvitsee palautetta
kehittyäkseen. Aikuisoppimisen
periaatteita noudattaen ammatillisen
osaamisen kehittyminen tulisi sitoa
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työssä oppimiseen ja toiminnallisuuteen. Työn tarpeista lähtevä
osaamisen kehittäminen lisää asiantuntijuutta sekä yksilötasolla että
työyhteisössä.
Mikä on Taitoni?
Pro Medico on kehittänyt Taitoni.fi
-verkkopalvelun, johon lääkäri kirjaa
oppimistaan ja osaamistaan. Oppimisen kohde tai tapa on käyttäjän
itsensä määriteltävissä. Tavoitteena
on koulutustilaisuuksien rinnalla
korostaa työssä tapahtuvaa oppimista ja omatoimista opiskelua. Taitoni.fi
sisältää sähköisen koulutuskalenterin
ja ansioluettelon (tutkinnot, pätevyydet ja työhistorian). Näin ammatillista
kehittymistä voi dokumentoida
yhdessä paikassa koko työuran ajan
työpaikan vaihdoksista riippumatta.

Miksi Taitoni.fi?
Vuosien myötä käyttäjälle muodostuu sähköinen ansioluettelo ja
portfolio Taitoni-palveluun. Osaamisen kehittymistä on hyvä seurata, ja
vuosien myötä näet millaisia oppimistarpeita sinulla on ollut, ja miten olet
kehittynyt työssäsi. Voit tulostaa
raportteja ja koosteita, jotka ovat
hyviä välineitä kehityskeskustelussa.
Elinikäinen oppiminen on
eettinen velvoite ja oikeus
Taitoni.fi tavoitteena on tukea
tavoitteellista oppimista. Oppimisen
kohdetta tai tapaa ei ole rajoitettu,
vaan tavoitteena on ottaa mukaan
koulutustilaisuuksien rinnalle kaikki
työssä tapahtuva oppiminen, verkkooppiminen ja omatoiminen opiskelu.
Tavoitteiden asettaminen ja niiden

Nyt
Väitöksiä
`` Uusia ensihoitolääketieteen
erityispätevyyksiä

Elina Tiippana
From improved management
of acute pain to prevention of
persistent postoperative pain
13.9. Helsingin yliopisto

Jukka Vaahersalo
Kaius Kaartinen
Marika Valo
Ville Voipio
Katja Jokela
Riika Merivirta

Ann-Christine Lindroos
Perioperative fluid therapy in
neurosurgery - Effects on circulatory
and haemostatic variables
4.10. Helsingin yliopisto

Uusia dosentteja

`` Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin oikeudet saaneita
Tanja Ahtiainen
Sami Collin
Nader El-Rabah
Pawel Florkiewicz
Ville Häkkinen
Nina Inkinen
Hannele Korppi-Tommola
Antti Kämäräinen
Juha Lahti
Sami Länkimäki

Merja Kokki 18.6. Itä-Suomen
yliopisto
Kirsi-Marja Kaukonen 9.9.
Helsingin yliopisto

seuraaminen on tärkeää. Palvelua
voi käyttää kehittymissuunnitelman ylläpitämisessä. Kirjatessaan
oppimistapahtumia ja tavoitteita
säännöllisesti on lääkärin mahdollista
arvioida miten ja millä osaamisen
alueilla kehittää osaamistaan.
Miten pääsen mukaan?
Taitoni.fi -verkkosovellus avataan
kaikille lääkäreille koekäyttöön 1.10
2013. Taitoni.fi toimii Fimnet-tunnuksilla. Jos sinulla ei ole Fimnet-tunnuksia, ne voi saada pankkitunnistuksen
kautta osoitteesta www.fimnet.fi.
Taitoni.fi avautuu kaikille lääkäreille
ilmaiseksi kuudeksi kuukaudeksi,
minkä jälkeen se on maksullinen.
Hinta on vielä avoin, mutta se tulee
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5.8.
24.4.
22.4.
22.4.
31.1.
31.1.

vastaamaan erikoislääkäriyhdistysten vuosimaksun tasoa. 
LNM
Lisätietoja:

Kristiina Patja

kristiina.patja[a]promedico.fi tai www.
promedico.fi p. 0404870111

Pro Medico on lääkärijärjestöjen
(Finska Läkaresällskapet,
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
ja Suomen Lääkäriliitto) yhdessä
vuonna 2007 perustama yhdistys,
jonka tehtävänä on tukea lääkärien
ammatillista kehittymistä.

6.6.
24.4.
28.2.
25.4.
9.8.
14.8.
14.8.
13.6.
7.8.
30.6.

Anu Maksimow
Mihkel Meinberg
Riku Palanne
Marko Pohjapaju
Marika Saar
Ville Suorsa
Eugeni Vasilev
Pawel Leszek Wojas
Tuuli Yli-Olli
Heli Ylihärsilä

30.6.
14.8.
8.3.
13.8.
31.8.2007
19.3.
12.6.
24.11.1993
8.1.
30.6.

Erityispätevyystenttikysymyksiä
`` ENSIHOITOLÄÄKETIEDE 6.9.2013
1. Vuotavan traumapotilaan koagulopatia;
vaikutus ennusteeseen sekä ehkäisevät
ja pahentavat tekijät ensihoidossa?
2. Ensihoitotehtävien kiireellisyysluokat:
arvio potilaan tilasta, hoitoyksiköiden
tarpeesta ja kuljetustarpeesta. Esitä
taulukkona.
3. Mitä kirjallisuus sanoo kentällä tehtävän
neulatorakosenteesin hyödystä?
4. Kuumeisen, ripuloivan lapsen kuivuman
arvio ja hoitolinjat akuutissa tilanteessa
5. Ulkoisen sydämen tahdistuksen käyttö
ensihoidossa
6. Astman pahenemisvaihe
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