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Puheenjohtajan tervehdys
Operatiiviset päivät ovat ortopedian ja traumatologian erikoisalan näkökulmasta nyt ennätyksellisen
mittavat. Vapaiden esitelmien määrä on peräti 56, mikä on kaikkien aikojen suurin määrä. Koulutustapahtumien kolmipäiväisyys mahdollistaa entistä suuremman tieteellisen ohjelman, joten lähes kaikki esitykset voitiin hyväksyä ohjelmaan. Toivotaan tapahtumasta jälleen merkittävää tieteellistä tapahtumaa unohtamatta tilaisuuden sosiaalista arvoa ja mittavaa yhteityökumppaniemme järjestämää
näyttelyä. Messukeskuksessa on myös tilaa useille pienryhmille, joiden kokoontuminen päivien yhteydessä on luonnollinen ratkaisu. Kirurgiyhdistyksen varaamat puitteet palvelevat hyvin erikoisalayhdistyksiä tältäkin osin. SKY on toiminut viime vuodet selkeästi eri kirurgian erikoisalojen yhdistysten toimintaa tukien. SOY on saanut jälleen 6.171 euron suuruisen ”konsernistipendin” SKY:ltä
tieteellisen toiminnan tukemiseen, mistä kiitokset Kirurgiyhdistykselle. Lisäksi Kirurgian Edistämissäätiön kautta on tarkoitus tukea ansioituneita esitelmien pitäjiä ja arikkelin kirjoittajia Operatiivisilla
päivillä. Erillinen SOY:n hallituksen pienryhmä tulee arvioimaan tieteellisen annin kvaliteetin. Esityksiin kannattaa siten panostaa.
Runsas tieteellinen menestys ennakoi hyvää osanottoa myös EFORT:n kokouksessa, joka toteutetaan
4.-10.6.2002. Suomalaisia abstrakteja onkin jo saapunut yli 50, ja kaikkiaan esitelmiä on tarjottu yli
2000 kappaletta. Kaikkien suomalaisten ortopedien velvollisuus on yrittää osaltaan auttaa tilaisuuden
onnistumista. Paikallisen kongressitoimiston (Congrex / Blue and White) työn laatu on ollut vakuuttavaa, eikä ole epäilystäkään, etteikö suuri kongressi onnistuisi hyvin Helsingissä. On toivottavaa, että
nyt ensimmäisen kansainvälisen suurkongressin tulo Suomeen huomioidaan klinikoissa ja myös yksityisissä laitoksissa. Jotta mahdollisimman moni voisi osallistua tapahtumaan, olisi sairaaloiden ortopedinen tarjonta rajoitettava vain kaikkein kiirellisimpien hoitojen antamiseen kongressin aikana.
Myös mahdollisimman monen nuoren koulutettavan tulisi päästä Levin kurssin mallin mukaisesti
mukaan.
Yhdistyksen hallituksen toiminta on keskittynyt kuluneen kauden aikana yhdistyksemme talouden
kuntoon saattamiseen. Tässä onkin onnistuttu säästötoimien ja erityisesti korotetun jäsenmaksun turvin. Kaikille jäsenille kiitokset talkoohengen ylläpitämisestä!
EFORT-kongressin valmistelu on vienyt ohjelmallisen päähuomion, mutta perinteinen jatko- ja täydennyskoulutustoiminta on jatkunut entistäkin vakuuttavammin. Onnistunut Levin kurssi ansaitsee
kiitokset ja tulevan Itävallan kurssinkin voidaan ennakoida olevan jälleen menestys. Ortopedien itsenäistymisen puolesta on puhuttu ja kirjelmöity. Nyt Peijaksen sairaalaan on perustettu ortopedian ylilääkärin virka ja linja jatkaa HUS:ssa vankan sijan saanutta mallia, jossa ortopedian ja traumatologian
erikoisala on selkeästi hallinnollisesti muista kirurgian erikoisaloista eriytettyä. Malli on tarvittaessa
vapaasti saatavissa HUS:sta muihinkin sairaanhoitopiireihin...

Tervetuloa Operatiivisille päiville !
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