
Tervetuloa XVIII  Traumapäiville Tampereelle syyskuussa! 

 

                                    

 

 

Valtakunnalliset Traumapäivät on Suomen Traumatologiyhdistyksen järjestämä koulutus. Tänä vuonna 

päivät pidetään Tampereelle Tampere-talossa 21.-23.9.2022. Viime vuoden Traumapäivät Kolilla myytiin 

loppuun, ja odotamme myös tänä vuonna runsaslukuista osallistumista.  

Traumapäivien ohjelma on monipuolinen ja mielenkiintoinen:  

Keskiviikkona aamupäivällä käsitellään monipotilastilannetta ensi-avussa ja siihen liittyvien vammojen 

hoitoa interaktiivisesti, iltapäivällä keskitytään hankalien kasvojen/pään/kaularangan alueen vammojen 

hoitoon ensiavussa ja teholla.   

Torstaina pohditaan aamupäivä korkeaenergisen säären avomurtuman hoitoa, ajoitusta ja porrastusta. 

Iltapäivällä orto-traumasta kiinnostuneet saavat tietoa niin ala- kuin yläraajamurtumien hoidosta ja 

vaihtoehtoisena koulutuksena samaan aikaan tarjotaan pediatrisen traumapotilaan ja monivammapotilaan 

palovammojen hoidon pienryhmäkoulutusta (osallistujamäärä rajattu).  



Perjantaina aamupäivä opiskellaan selän murtumien hoitoa ja iltapäivällä ranteen sekä käden alueen 

vammojen hoitoa.  

Koulutus tarjoaa uutta tietoa ja vanhan kertausta niin erikoistuville kuin erikoislääkäreillekin. 

Ohjelma liitteenä, pidätämme oikeuden muutoksiin. Mahdolliset muutokset ja tarkennukset päivitetään 

Traumapäivien nettisivuille traumapaivat.fi  jossa myös muuta infoa päivistä. 

Ilmoittautuminen avataan 2.5.2022 https://traumapaivat.fi ja linkki sivuille myös 

STY:n sivuilla https://www.traumasurgery.fi  

Nyt on tärkeää varata koulutuskalenteriin tilaa ja saavut paikalle osallistumaan suomalaisen traumanhoidon 

kehittämiseen.  Ole valppaana ilmoittautumisen kanssa - edelliset päivät Kolilla myytiin nopeasti loppuun… 

Koulutuksen hinnat 

1 päivä 350€ (STYn jäsenhinta 175€) 

2 päivää 400€ (STYn jäsen 200€) 

3 päivää 470€ (STYn jäsen 235€) 

luennoitsijat ja puheenjohtajat saavat osallistua päiville ilman veloitusta 

torstai-iltapäivän vaihtoehtoinen pienryhmäopetus ilman erillistä lisähintaa mutta osallistujamäärä rajattu 

20 henkilöön (first come - first serve periaatteella) 

 

Osallistumismaksuun sisältyy lounaat ja kahvit luentotauoilla. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja 

allergiat ilmoittautumisen yhteydessä. Olet myös tervetullut osallistumaan iltajuhlaan, joka järjestetään Ke 

21.9.2022 Tampere-talon Sorsapuistosalissa klo 19 alkaen. Tähän ilmoittaudutaan samalla kuin 

koulutukseen. Illalliskortin hinta on 50€.  

Koulutuksen osallistujille on varattu majoituskiintiö Tampere-talon vieressä olevasta Courtyard by Marriott 

hotellista hintaan 129€/ 1hh ja 144€/ 2 hh. Sisältäen aamupalan, WI-FI:n ja kuntosalin käytön. Jokainen varaa 

ja maksaa huoneensa itse.  Viimeinen varauspäivä kiintiön huoneille on 16.8.2022. Lisätietoa majoituksen 

varaamisesta saat ilmoittautumissivulta heti kun ne aukeavat.  

 

 STYn ja Traumapäivien järjestelytoimikunnan puolesta,  

 

Sami Nurmi, ortopedi, TAYS 

https://traumapaivat.fi/
https://www.traumasurgery.fi/

