Hyvät Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenet,
SKY toivottaa jäsenistölleen erittäin hyvää alkanutta vuotta! Heti alkuun muistutamme muutaman
viikon takaisen uutiskirjeen jälkeen uudelleen tulevasta kevätkokouksesta - Say Sky Kevätpäivät
pidetään Levillä 4.–5.4.2019! Kevätpäivien konseptin uudistus viime vuonna oli onnistunut ja
jatkamme nyt yhdessä Suomen anestesiologiayhdistyksen kanssa samalla suunnitelmalla.
Kolmevuotisen koulutussyklin tämän vuoden aiheena on tavalliset taudit ja ohjelma on kohdistettu
sekä erikoistuville että erikoislääkäreille. Tavallisten tautien lisäksi tarjolla on ohjelmaa vaikeasti
vammautuneen potilaan hoidosta ja leikkaustoiminnan sujuvoittamisesta.
Ilmoittautuminen jatkuu tapahtuman alkuun saakka. Hotellikiintiöitä on vielä varattuna rajallisesti
1.3.2019 asti. Katso ohjelma täältä ja ilmoittaudu mukaan!
Levillä järjestetään myös viime vuonna suuren suosion saanut potilastapauskilpailu ja tällä kertaa
yhdessä SAY:n kanssa. Kilpailu on suunnattu erikoistumiskoulutuksessa oleville lääkäreille ja
parhaat esitykset palkitaan! Ilmoittautumiset potilastapauskilpailuun lyhyen vapaamuotoisen
tapausselostuksen kera voi lähettää osoitteeseen toimisto@kirurgiyhdistys.fi 15.2.2019 mennessä.
Vuosittainen Travelling Fellowship- apurahojen haku on avattu! Nämä apurahat on tarkoitettu
pidempiaikaista (≥3kk) ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten. Apurahojen
hakuaika umpeutuu 1.4.2019, ja tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Ohjeet
apurahojen hakemisesta ja siihen tarvittavista liitteistä löydät kirurgiyhdistyksen sivuilta.
Lyhempää ulkomailla tapahtuvaa jatko-opiskelua varten myönnettävien Suomen
Kirurgiyhdistyksen matka-apurahojen määräajat ovat tänä vuonna 1.3. ja 1.9.19. Aiemmin
ilman hakuaikaa myönnettyjä apurahoja käsitellään nykyään kahdesti vuodessa. Hakemus on
jätettävä ennen matkalle lähtöä, mutta rahoitus voidaan myöntää matkan jo alettua, mikäli
hakemus on jätetty määräaikaan mennessä.
Kirurgiyhdistys päätti viime marraskuun vuosikokouksessa valita ensimmäistä kertaa hallitustyöhön
mukaan kirurgiaan erikoistuvien lääkäreiden edustajan, jotta erikoistuvien lääkäreiden ääni
saadaan paremmin kuuluviin yhdistyksen kaikessa toiminnassa. Saimme erittäin korkeatasoisia
hakemuksia ilahduttavan monelta erikoistuvalta kollegalta. Tällä kertaa hallitus valitsi erikoistuvien
lääkäreiden edustajaksi Camilla Böckelmanin Helsingistä. Lämmin kiitos kaikille paikkaa
hakeneille!
Käynnissä oleva erikoislääkärikoulutuksen uudistaminen puhuttaa kirurgikuntaa. SKY on kutsunut
koolle työryhmän (SKY, Kirurgian edistämissäätiö ja kirurgian ylilääkäriseminaari, kirurgian
professoreiden kollegio) tavoitteena työstää käytännön tason toteutusehdotusta ministeriölle
kirurgian profession yhtenäisenä kannanottona.

Tähän asiaan palataan seuraavissa jäsentiedotteissa kevään aikana.
Mukavaa melko runsaslumista kevättä kaikille, Levillä tavataan!
Paulina Salminen
Puheenjohtaja
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