Ensimmäinen koronavuosi on päättynyt ja Suomen kirurgikollegion vuosi oli
poikkeuksellinen. Mennyt vuosi jää varmasti kaikkien mieleen. Osan työt laitettiin
tauolle, osa joutui opettelemaan uusia taitoja koronapotilaita hoitaessa. Korona
kosketti myös kirurgietupäivystäjiä, sillä vatsakipuisia potilaita tutkittaessa
tuli aina pitää mielessä myös koronan mahdollisuus.
Keväällä 2020 ehdimme juuri järjestää perinteisen SaySky -koulutustapahtuman
yhdessä Anestesiologiyhdistyksen kanssa ennen kuin valmiuslaki ja rajoitteet tulivat
voimaan. Operatiiviset päivät 2020 jouduimme perumaan, eikä myöskään SaySKy
Rukan 2021 -koulutustapahtumaa tänä keväänä pystytä järjestämään.
Operatiivisten päivien sijaan kokeilimme yhden päivän yhteiskokouksen webinaaria,
joka toimi varsin hyvin, mutta sosiaalinen puoli Operatiivisista päivistä jäi tällä kertaa
väliin. Osa luennoista löytyy vielä Kirurgiyhdistyksen kotisivujen jäsensivustolta.
Vaikka pandemia on kaikkea muuta kuin ohi, on rokotusten myötä valoa näkyvissä
tunnelin päässä. Osa on jo saanutkin rokotuksen muiden vielä odottaessa vuoroaan.
Todennäköiseltä kuitenkin vaikuttaa, että pandemia saadaan taltutettua syksyyn
mennessä ja pääsemme kokoontumaan yhteen syksyllä Operatiivisten päivien
merkeissä ajalla ke-pe 17. - 19.11.2021.
Seuraava SaySky Rukan koulutus on myös jo suunnitteilla maaliskuulle 2022,
ke – pe 16. - 18.3.2022. Merkkaathan nämä ajat jo kalenteriisi!
Kirurgiyhdistyksen vuoteen kuului muutakin kuin koronaa. Annoimme lausunnon
uudesta keskittämisasetuksesta keväällä 2020, ja asetus muutettuna astui voimaan
15.1.2021. Asetuksen tärkeimmät muutokset olivat harvinaisten, vaikeiden ja
komplikaatioalttiiden leikkaustoimenpiteiden keskittäminen vain ja ainoastaan
yliopistosairaaloihin sekä toisaalta yleisempien leikkausten osalta keskittämisen
purkaminen. Muutokset selkeyttävät työnjakoa yliopisto- ja keskussairaaloiden
välillä, mutta samalla mahdollistavat virka-aikaisen leikkaustoiminnan jatkamisen
sairaaloissa, joissa päivystysaikaan kuitenkin vaaditaan kyseisten leikkausten
hallitsemista, mahdollisesti jopa vaikeammissa olosuhteissa. Lienee kuitenkin
selvää, että keskittämisasetus elää ajan myötä ja jatkossakin Kirurgiyhdistys tulee
antamaan lausuntoja sen muutoksista. Kaikki Kirurgiyhdistyksen antamat lausunnot
ovat nähtävissä kotisivuillamme www.kirurgiyhdistys.fi .
Kirurgiyhdistyksen lehden Scandinavian Journal of Surgeryn (SJS) toiminnassa
tapahtui myös muutoksia. Pitkäaikainen ja menestyksekkäästi lehteä luotsannut
Professori Ari Leppäniemi siirsi päätoimittajan kapulan uudelle päätoimittajalle,
Professori Paulina Salmiselle. Lehti palvelee edelleen koko kirurgikuntaa, kaikkia
erikoisalojamme ja pyrkii ensiluokkaisen tieteen välitykseen. SJS:ssä julkaisu on
ilmaista, ja myös kaikki julkaisut ovat vapaasti luettavissa.

Kirurgiyhdistyksen luottamustehtävissä tapahtui myös muutoksia. Hakemuksia
vaihtuviin pesteihin tuli ilahduttavasti. Yhteensä viisi vuotta Kirurgiyhdistystä palvellut
1. sihteeri Ville Vänni jäi hallituksesta pois, ja Ville Sallinen siirtyy 2. sihteerin paikalta
jatkamaan nyt seuraavien kahden vuoden ajan 1. sihteerinä. Uudeksi 2. sihteeriksi
valittiin gastrokirurgi Toni Seppälä. Erikoistuvien edustajaksi hallitukseen tuli thoraxja -sydänkirurgiaan erikoistuva Henri Haapanen.

Kirurgiyhdistys tukee myös kliinistä kehittymistä myöntämällä apurahoja ulkomailla
tapahtuvaan kliiniseen jatkokouluttautumiseen.
Travelling Fellowship -apuraha on tarkoitettu pidempiaikaista (≥3kk) ulkomailla
tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten.
Apurahojen hakuaika umpeutuu 1.4.2021, ja tämän jälkeen saapuneita
hakemuksia ei huomioida. Ohjeet apurahojen hakemisesta ja siihen tarvittavista
liitteistä löydät kirurgiyhdistyksen sivuilta.
Lyhyempää ulkomailla tapahtuvaa jatko-opiskelua varten myönnettävien Suomen
Kirurgiyhdistyksen lyhytaikaisten matka-apurahojen määräaika on keväällä
1.3.2021.
Hakemus on jätettävä ennen matkalle lähtöä, mutta rahoitus voidaan myöntää
matkan jo alettua, mikäli hakemus on jätetty määräaikaan mennessä.
Toivotamme teille koronavapaata kevättä ja toivottavasti näemme pian!
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