Hyvät SKY:n jäsenet,
Kirurgian erikoistumiskoulutus on uudistumassa sekä hakumenettelyn että sisällön osalta.
Kirurgiyhdistys on toiminut eri erikoisaloja yhdistävänä edunvalvojana ja ottanut aktiivisesti kantaa
sekä valintamenettelyn toteuttamiseen että kirurgisen peruskoulutusjakson sisältöön ja
tarpeellisuuteen. Keväällä STM:lle laadittu lausunto peruskoulutusjaksosta ja valintamenettelystä on
luettavissa kirurgiyhdistyksen sivuilta. Aktiivinen työ koulutuksen systematisoimiseksi jatkuu edelleen,
ja asiaa käsitellään isommalla foorumilla seuraavaksi Kirurgiylilääkäri -seminaarissa 11.10.2019.
Kirurgiyhdistyksen tavoitteena on määritellä peruskoulutusjaksolle selkeät oppimistavoitteet ja
kansallinen yhtenäinen lokikirja koulutustavoitteiden seuraamiseksi. Työryhmä työstää lokikirjan
sisältöä ja työn etenemisestä tiedotetaan taas seuraavassa jäsenkirjeessä. SKY:n keskeisenä tavoitteena
on edelleen kansallisesti yhtenäisten kriteereiden ja käytäntöjen luominen erikoistuvien
valintamenettelyyn, riittävän peruskoulutusjakson sisällyttämistä pakollisena kirurgikoulutukseen ja
koulutuksen oppimisperusteisuuden lisääminen yhtenäisen lokikirjan avulla.
Vuoden pääkoulutustapahtuman Operatiiviset päivät 2019 lähestyvät! Tapahtuma on Helsingin
Messukeskuksen Siivessä ke-pe 13. -15.11.2019 Ilmoittautuminen päiville on avattu syyskuun
alussa ja koulutustapahtuman ohjelma on luettavissa yhdistyksen sivuilta www.kirurgiyhdistys.fi
Keskiviikon yhteiskokouksessa käsitellään ajankohtaisia asioita kirurgian keskittämisestä ja
erikoistumiskoulutuksen uudistamisesta. Perinteikkään Faltin- luennon pitää tänä vuonna
plastiikkakirurgian professori Erkki Tukiainen aiheenaan Puukkojunkkarina maailmalla. Torstai ja
perjantai on täynnä erikoisalayhdistysten laadukasta ohjelmaa leveällä terällä.
SKY Akatemia järjestää tänä vuonna kolme eri taitopajaa – suolisaumakurssin, FAST-ultraäänikurssin ja
kurssin koukistajajännekorjauksista. Akatemian kursseihin ilmoittaudutaan Operatiivisten päivien
ilmoittautumisen yhteydessä. Viime vuonna kurssit myytiin loppuun nopeasti, joten toimi nopeasti jos
haluat vielä paikan jollekin kurssille!
Operatiivisten päivien iltajuhla vietetään tänä vuonna keskiviikkona 13.11. Scandic Park -hotellin
Vision-salissa. Ilmoittautuminen tapahtuu sivun www.kirurgiyhdistys.fi kautta. Tänä vuonna juhlimme
yhdessä koko ammattikunnan kanssa, sillä iltajuhla järjestetään yhdessä OT-päivien kävijöiden kanssa!
Varaathan lippusi iltajuhlaan ajoissa, sillä tilaisuus myydään loppuun nopeasti!
Say Sky 2020 -kevätkokous siintää puolen vuoden päässä. Kongressi järjestetään kolmipäiväisenä
Kuusamossa Rukalla 11.-13.3.2020. Ohjelma alkaa keskiviikkona iltapäivällä ja päättyy perjantaina
lounaaseen. Koulutuksen ohjelma julkaistaan lokakuun aikana. Yhteissessioiden aiheina käsitellään
sepsistä, komplikaatioita ja oikea-aikaisen hoidon toteuttamista tiimityönä. SKY:n omat sessiot
käsittelevät vuorostaan akutologiaa ja ne on suunniteltu toimimaan kiinteänä osana kirurgian
erikoistumiskoulutusta. Tiedotamme ohjelman ilmestymisestä lähiviikkoina!

Elämme mielenkiintoista kirurgian ja kirurgikoulutuksen murroksen aikaa. Tavataan Operatiivisilla
päivillä näiden teemojen merkeissä!
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